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VOORWOORD

Voor u ligt het vierde jaarverslag van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.
Inhoud geven aan de transformatie van het prachtige ENCI-gebied is een belangrijke opgave waarin alle
partijen samen een brede verantwoordelijkheid dragen. Ook in 2014 hebben werkgroepen, projectgroep en
bestuur nauw samengewerkt om het Plan van Transformatie in de praktijk te brengen.
De ontwikkeling van het bedrijventerrein van ENCI vordert gestaag. Inmiddels hebben zich al meer dan 30
externe bedrijven gevestigd op het ENCI Bedrijvenpark.
Daarnaast is in de overgangszone al een grote verandering zichtbaar: volgens afspraak heeft ENCI een deel van
deze zone twaalf meter dieper uitgegraven. Ook voeren ENCI, Gemeente Maastricht en Natuurmonumenten
gesprekken om te komen tot een betaalbaar beheer en onderhoud van het publiekstoegankelijke gebied door
met name mensen die nu nog een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vanwege de hoge
bezoekersaantallen is bovendien besloten om het infocentrum ENCI-gebied uit te breiden.
Aan de noordzijde van de groeve hebben we samen hard gewerkt aan enkele mooie transformatie-projecten.
Zo hebben we grote vooruitgang geboekt bij de voorbereidingen voor de trap en het uitzichtplatform tussen de
oude Luikerweg en de ENCI-groeve. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de ﬁnanciering van dit voor
Maastricht fantastische project en in het najaar hebben we het ontwerp gepresenteerd. Aan de noordzijde
werken we bovendien aan het inrichten van het natuurbad en het inrichten van de voor Nederland unieke
kalkgraslanden.
Tot slot vergt het van alle deelnemers in het ENCI transformatieproject veel inzet om het gehele transformatieplan in een gedegen bestemmingsplan verwoord te krijgen.
Kortom: de leden van de werkgroepen en projectgroep hebben met veel enthousiasme en inspanning veel
werk verzet in 2014. Namens het gehele Bestuur wil ik hier graag mijn dank voor uitspreken.
Een verslag van de werkzaamheden treft u hierbij aan.

Drs. Jan Mans
Voorzitter Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
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1 | DE ORGANISATIE VAN DE UITVOERING VAN HET
PLAN VAN TRANSFORMATIE
In december 2010 is het toezicht op de uitvoering van het Plan van Transformatie overgedragen aan de Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. Deze Stichting is sindsdien belast met het bewaken van de voortgang en de
kwaliteit van de transformatie van het ENCI-gebied.
Doel van de Stichting:
a Het ontwikkelen, inrichten, exploiteren, uitgeven en beheren van de gronden gelegen in de
overgangszone in het ENCI-gebied, ten behoeve van het genereren van extra ﬁnanciële middelen voor
de inrichting, de exploitatie en het beheer van de groeve, met het oogmerk de ecologische, culturele,
educatieve en recreatief-toeristische waarde van de overgangszone en groeve te versterken.
b Het bewaken van de voortgang van de transformatie en de kwaliteitsbeheersing van de uitvoering.
c En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De projectorganisatie bestaat uit een Stuurgroep, een Projectgroep en diverse Werkgroepen.

Een Stuurgroep: het Bestuur van de Stichting
De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied wordt aangestuurd door een Bestuur onder leiding van
de heer Jan Mans. Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf participanten van het Plan van
Transformatie :
Provincie Limburg
Gemeente Maastricht
ENCI B.V.
Vereniging Natuurmonumenten
Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

SPA
Sint Pietersberg Adembenemend

Het Bestuur van de Stichting functioneert onder leiding van zijn voorzitter. Het onderhoudt nauwe contacten
met politiek en bestuurders van de betrokken organisaties en neemt besluiten in het proces.
Het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied bestaat uit de volgende personen:
De heer Jan Mans (Voorzitter en tevens vertegenwoordiger namens de Provincie Limburg)
De heer Jan de Jong (Bestuurslid namens ENCI)
De heer Albert Nuss was tot mei 2014 Bestuurslid namens de Gemeente Maastricht. Hij werd
opgevolgd door de heer Gerdo van Grootheest die op zijn beurt met ingang van 09-10-2014 werd
opgevolgd door de heer Gerrit van der Bijl
De heer Frank de Schepper (Bestuurslid namens de Vereniging Natuurmonumenten)
De heer Coen van der Gugten (tot 09-10-2014 Bestuurslid namens de Stichting Sint-Pietersberg
Adembenemend). Hij werd op 09-10-2014 opgevolgd door de heer William Gerardu
De heer Peter Mergelsberg is Directeur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en belast met de
dagelijkse leiding over de Stichting.
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Een Projectgroep: dagelijkse uitvoering van het Plan van Transformatie
De Directeur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied is voorzitter van een projectgroep die
als taak heeft om voor het Bestuur de uitvoering van het Plan van Transformatie dat in 2009 is overeengekomen, voor te bereiden. De projectgroep voert de diverse onderdelen uit van het Plan, bewaakt de kwaliteit
van de uitvoering en controleert of de uitvoering op tijd klaar is. Op verzoek van het Stichtingsbestuur bereidt
de projectgroep alle onderliggende processen voor, binnen het gegeven mandaat. De projectgroep
onderhoudt bovendien de contacten met de omwonenden.
De Projectgroep bestaat uit de volgende personen:
De heer Peter Mergelsberg, Directeur van de Stichting en tevens voorzitter van de Projectgroep
De heer Eduard Habets, Projectgroeplid namens de Vereniging Natuurmonumenten
De heer Coen van der Gugten, tot 09-10-2014 projectgroeplid namens de Stichting Sint-Pietersberg
Adembenemend. Hij werd met ingang van 09-10-2014 opgevolgd door de heer William Gerardu
De heer Peter Konings, Projectgroeplid namens de Gemeente Maastricht
De heer Ruud Schins, Projectgroeplid namens de Provincie Limburg
De heer Peter Haane, Projectgroeplid namens ENCI

De Projectgroep van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied. Van links naar rechts: Peter Konings (Gemeente
Maastricht), Ruud Schins (Provincie Limburg), Eduard Habets (Natuurmonumenten), Peter Mergelsberg (Voorzitter
van de projectgroep en Directeur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied), Coen van der Gugten
(Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend) en Peter Haane (ENCI).
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Diverse Werkgroepen
Binnen het Plan van Transformatie zijn diverse werkgroepen operationeel om de uitvoeringsafspraken voor te
bereiden. In al deze werkgroepen zijn medewerkers betrokken van Gemeente, Provincie, ENCI, SPA en
Natuurmonumenten. Bij sommige werkgroepen participeren ook vertegenwoordigers van andere partijen
omdat de werkgroep een beroep wil doen op hun speciﬁeke inbreng.
Werkgroep Toeristische Projecten.1
Werkgroep Verbindingen: deze werkgroep heeft in oktober 2013 haar eindrapport uitgebracht. Met
het uitbrengen van het Rapport Verbindingen is de werkgroep opgeheven.
Werkgroep Stabiliteit Westrand: de werkgroep heeft haar laatste rapport uitgebracht.
Werkgroep Beeld-/Kwaliteitplan: afgerond op 22-06-2012.
Werkgroep Milieuruimtebeheer / Protocol Milieubeheer: afgerond op 08-11-2012.
Werkgroep Bestemmingsplan Overgangszone / ENCI bedrijventerrein / kade. Zie 'Naar een nieuw
bestemmingsplan'.
Werkgroep Waterbeheer Groeve. Zie 'De transformatie van de groeve'.
Werkgroep Communicatie. Zie 'De omgeving betrekken bij de transformatie'.
Werkgroep Samenwerking Stichting/Universiteit Maastricht.
Werkgroep Kade. Zie 'De transformatie van de kade'.
Werkgroep Icoon Westrand. Zie 'De transformatie van de groeve'.
Werkgroep BREEAM-toets gebiedsontwikkeling.
Werkgroep Acquisitie Bedrijven.2
1 Werkgroep Toeristische projecten
Deze inmiddels opgeheven werkgroep heeft in het verleden zorggedragen voor de realisatie van de wat kleinere
projecten zoals de watertaxi Heugem/Slavante, de markering van de bewegwijzering van de ﬁetsroutes naar
Kanne, het voor-bereiden van het organiseren van rondleidingen door groeve en bedrijventerrein door VVV
Maastricht en het initiatief voor de totstandkoming van het Industrieel Informatiecentrum. De grotere projecten
met een sterk toeristisch accent vallen nu onder de projectgroep PvT. Het betreft onder meer Groeve De Schark,
de verbinding Luikerweg - groeve en de ontwikkeling van Hoeve Lichtenberg tot een verblijfsaccommodatie.
2 Werkgroep Acquisitie Bedrijven
Liof, Gemeente Maastricht en ENCI kwamen regelmatig bij elkaar om de mogelijke vestigers voor het ENCI-terrein
te bespreken. De deelnemers van het acquisitie-overleg waren en zijn van oordeel dat zij elkaar makkelijk weten te
bereiken en dat een geïnstitutionaliseerde vorm van samenkomen kon vervallen.

2014
Het Plan van Transformatie wordt beschreven in diverse deelgebieden en projecten die zijn voortgekomen uit
een participatieproces met de omgeving, onderhandelingen tussen de leden van de Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en adviezen van externe adviseurs. Het heeft geresulteerd in een
gedragen plan waar alle partijen aan meewerken.
Omdat er geen sprake kan en mag zijn van losse (deel-)projecten heeft ENCI in 2014 aan het bureau RDVA
(Rademacher & de Vries Architecten) de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat zij de 'samenhang der
dingen' voor het ENCI-gebied laat zien en hierbij aansluit op de ambitie die het Plan van Transformatie
uitstraalt. Doel is de integratie en synthese binnen het Plan van Transformatie te waarborgen. De Stichting vindt
het een goede structurele aanpak om aan iedereen duidelijk en op prettige wijze te tonen hoe de uitvoering van
het Plan van Transformatie vordert.
In een eerste fase heeft RDVA een analyse en inventarisatie van het werk gemaakt dat in het Plan van
Transformatie is samengevat. Het bureau heeft dit aangevuld met perspectieven van betrokken personen en
instanties. E.e.a is vervolgens vertaald in kaarten, diagrammen, 3d-visualisaties en maquettes. Met andere
woorden de visuele en graﬁsche vertaling van de vele dossiers die zijn geproduceerd. De 'samenhang der
dingen' is daardoor op een hoog kwaliteitsniveau gevisualiseerd.
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RDVA heeft in 2014 onder andere de routes en verbindingen in het ENCI-gebied in kaart gebracht.
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2 | OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN

De Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend, Gemeente Maastricht, ENCI, Natuurmonumenten en Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) werken intensief samen om een nieuw Bestemmingsplan voor het
ENCI-gebied in te dienen.

Nog eens kort: waarom een nieuw Bestemmingsplan?
In december 2009 hebben de Gemeenteraad van Maastricht en Provinciale Staten van Limburg een positief
besluit genomen over de inhoud van het Plan van Transformatie. Daarop hebben ENCI, Gemeente Maastricht,
Provincie Limburg, Natuurmonumenten en Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend (omgevingsvertegenwoordiging) op 25-02-2010 een privaatrechtelijke overeenkomst ondertekend ter uitvoering van het Plan van
Transformatie.
Op basis van de bestemmingsplannen die op dit moment voor het ENCI-gebied van kracht zijn, kunnen de
afspraken in het kader van het Plan van Transformatie niet integraal worden gerealiseerd. Een nieuw
Bestemmingsplan moet de mogelijkheid geven om alsnog de afspraken één-op-één te realiseren.
De privaatrechtelijke overeenkomst die in februari 2010 is ondertekend, wordt dus vertaald in een bestuursrechtelijk document, namelijk het nieuwe bestemmingsplan. De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCIgebied is de trekker van dit nieuwe bestemmingsplan.

Werkgroep Bestemmingsplan
In 2012 en 2013 is het concept-bestemmingsplan opgesteld door een werkgroep met participanten van de
Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend, Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied, ENCI,
Natuurmonumenten, Gemeente Maastricht en een externe adviseur (Aelmans Adviesgroep) die de opdracht
heeft gekregen het bestemmingsplan op te stellen.

Vier deelgebieden in het bestemmingsplan
Het concept-bestemmingsplan gaat over de vier deelgebieden van het ENCI-gebied. Dit zijn de kade,
bedrijventerrein, overgangszone en groeve. De bestemming van de groeve is nu geregeld in het Bestemmingsplan uit 2011. Dit is overgenomen in het nieuwe concept-bestemmingsplan met die wijziging dat de afspraken
gemaakt in het Plan van Transformatie mogelijk worden gemaakt.
Voor meer info over de voorgestelde bestemming van de vier deelgebieden en de manier waarop de
omwonenden zijn betrokken bij de totstandkoming van het concept-bestemmingsplan verwijzen we naar ons
jaarverslag 2013.
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Schetsmatige visualisatie van de toekomstige ruimtelijke structuur.
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2014
Op 11 en 26 juni 2013 heeft SOME het concept-bestemmingsplan besproken met de omgeving. Ook alle
partijen vertegenwoordigd in de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied, hebben in 2013 reacties en
zienswijzen aangeleverd die inmiddels zijn verwerkt. Alleen de Gemeente Maastricht had op twee punten
behoefte aan nader overleg: het milieuprotocol en de toelatingsprocedure voor nieuwe bedrijven.
SOME en Gemeente Maastricht zijn hierover in overleg. In het voorjaar van 2015 zal het Bestuur van SOME
besluiten of het concept-bestemmingsplan aangeboden wordt aan de Gemeente Maastricht met het verzoek
het in procedure te brengen (conform artikel 2.5 van de overeenkomst ter uitvoering van het Plan van
Transformatie).

Postzegelplan voor locatie trap
In 2015 zal aan de noordzijde van de ENCI-groeve worden gebouwd aan een nieuwe trap en uitzichtplatform
tussen de oude Luikerweg bovenop de St.-Pietersberg en de ENCI-groeve (zie ook 'Het ENCI-gebied beter
verbinden' en 'De transformatie van de groeve'). Begin 2014 was het concept-bestemmingsplan voor het ENCIgebied nog niet in procedure gebracht. Om die reden heeft het Bestuur van SOME aan de Aelmans
Adviesgroep gevraagd om voor de realisatie van de trap en uitzichtplatform een zogenaamd «Postzegelplan» te
maken. Zo'n postzegelplan beschrijft de ruimtelijke indeling van een zeer klein gebied en is o.a. bedoeld om
concrete bouwprojecten mogelijk te maken. In het geval van SOME heeft het postzegelplan betrekking op het
gebied waar de trap wordt gebouwd. Voor dit speciﬁeke gebied wil de Stichting de «bestemming groeve»
wijzigen in «bestemming verkeer/verbinding». SOME heeft het plan in het eerste helft van 2014 aangeboden
aan de Gemeente Maastricht met het verzoek om het in procedure te brengen.

Schetsmatige visualisatie van het gebied waar de trap en uitzichtplatform worden gebouwd.

11

12

3 | DE TRANSFORMATIE VAN DE KADE

In het kader van het Plan van Transformatie is de kade een belangrijke factor voor bedrijven om zich te vestigen bij
ENCI. Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht zullen meewerken aan de opwaardering van de
kade.
Om drie redenen is het belangrijk om de huidige kade te moderniseren, passend binnen de complexe wet- en
regelgeving:
1 Het bedrijventerrein van ENCI transformeert in een bedrijvenpark met meerdere bedrijven (waarvan
ENCI er één is). Deze bedrijven dienen gebruik te kunnen maken van een multimodale kade.
2 Uiterlijk in juli 2019 wordt de cementklinkeroven van ENCI uit bedrijf genomen en gaat ENCI verder als
maalbedrijf. Hierdoor wijzigen ook de grondstofstromen van ENCI.
3 Transport over water wordt steeds belangrijker waardoor aanpassingen nodig worden.
Bovendien verwachten we dat steeds meer recreanten (passagiers) het ENCI-gebied via de Maas willen gaan
aandoen.
In oktober 2011 heeft de Werkgroep «Multimodale Kade ENCI Bedrijvenpark» een strategisch rapport
opgeleverd waarin de Werkgroep haar visie ontvouwt over gebruik, inrichting en ombouw van de huidige kade
tot een multimodale kade. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op dit terrein in België en
Nederland. De visie impliceert onder meer:
Een verlenging van de huidige laad- en loskade met 110 meter tot een multimodale laad- en loskade
met een lengte van 300 meter (vervoer over water voor bedrijfsactiviteiten).
Een eventuele aanleg van een nieuwe stukgoedkade met een lengte van 145 meter, die de huidige
stukgoedkade van 95 meter lengte vervangt (vervoer over water voor bedrijfsactiviteiten).
Een recreatie-aanlegsteiger van 50 meter ter hoogte van de ontsluiting naar D'n Observant ('toeristisch
verkeer').
De Werkgroep heeft haar rapport aangeboden aan het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij
ENCI-gebied en de Directie van ENCI. Deze hebben hun standpunt bepaald, mede aan de hand van
besprekingen over dit rapport met de omgeving. Het rapport is vervolgens aangeboden aan de Gemeente
Maastricht, Provincie Limburg, Directie van HeidelbergCement Benelux en Rijkswaterstaat.
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2014
Interne werkgroep Kade binnen HeidelbergCement
Eind 2012 is een interne Werkgroep binnen HeidelbergCement opgericht met als opdracht om het strategisch
rapport van de kade te vertalen in een investeringsplan. De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
is uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep om met name haar bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de recreatie-aanlegsteiger (passagiersterminal) en om richting te geven aan de vormgeving
van de multimodaliteit.
De werkgroep heeft de capaciteit van de kade en de installaties doorgerekend op de toekomstige
behoefte. De kade zal worden verlengd met 45 meter.
Een nieuwe stukgoedkade van 145 meter wordt niet gerealiseerd. De huidige stukgoedkade blijkt in het
concept van de multimodale kade zeer goed inpasbaar.
Gelijktijdig wordt bekeken om voor het toeristische verkeer een recreatie-aanlegsteiger van 50 meter
te ontwikkelen. Doel is dat hier cruiseschepen kunnen aanmeren waardoor de passagiers van deze
boten de gelegenheid hebben om het ENCI-gebied te kunnen bezoeken. RWS staat achter dit initiatief.
De werkgroep heeft uitgewerkt hoe dit uitgevoerd moet worden. De uitvoering wacht op het
onherroepelijk zijn van het nieuwe bestemmingsplan van het ENCI-gebied.
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De Provincie Limburg heeft in 2013 actief meegewerkt in het vinden van fondsen zoals het TEN-T programma
van de Europese Commissie om de ombouw van de kade mogelijk te maken. Omdat dit een bi-nationale
regeling is, is contact gezocht met de Port Autonome de Liège. Een aantal verkennende gesprekken zijn
gevoerd. Zicht op een gemeenschappelijk initiatief/project is er (nog) niet. In 2014 is er een bezoek geweest aan
de Waalse regering om mede hierover van gedachten te wisselen. Afgesproken is om contacten hierover te
onderhouden.
De uitvoering van de ombouw van de kade zal vóór 2019 moeten gebeuren, wanneer de cementklinkeroven
van ENCI uit bedrijf wordt genomen.

Watertaxi
Eén van de manieren om het ENCI-gebied beter te ontsluiten, is het realiseren van een watertaxi-verbinding
tussen ENCI/Slavante en Heugem. Deze verbinding is operationeel sinds mei 2012. De Stichting heeft in 2014
opnieuw gesprekken gevoerd met Rederij Stiphout, exploitant van de verbinding. Deze gesprekken hebben
ertoe geleid dat de watertaxi ook in 2014 voer tijdens de zomervakantie van het basisonderwijs (zie ook 'Het
ENCI-gebied beter ontsluiten').

De watertaxi die voer tussen ENCI/Slavante en Heugem.
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4 | DE TRANSFORMATIE VAN HET BEDRIJVENTERREIN

Het bedrijventerrein van ENCI wordt omgevormd naar een bedrijvenpark met een verscheidenheid aan functies en
bedrijven. Dat is afgesproken in het Plan van Transformatie.
Het bedrijfsterrein (33 ha in totaal) is eigendom van de HeidelbergCement Group waartoe ENCI behoort. ENCI
verhuurt delen van het terrein en/of gebouwen aan externe bedrijven. Randvoorwaarden hiervoor zijn in de
bijlagen 3 ('Kwaliﬁcerende bedrijven bij het bedrijventerrein') en 4 ('Toelatingscriteria bedrijventerrein') van het
Plan van Transformatie opgenomen.
Nu al stelt ENCI 6 ha beschikbaar aan de externe markt. Wanneer ENCI in 2019 stopt met de productie van
klinker, zullen de installaties en gebouwen, indien er geen andere passende bestemming gevonden wordt,
naar verwachting worden gesloopt. Op dat moment komt nog eens 16 ha bedrijfsterrein extra ter beschikking.
ENCI blijft in de toekomst 11 ha in gebruik houden voor de cementmaalderij en alle functies die daaraan
gekoppeld zijn.
Nieuwe bedrijven op het bedrijfsterrein dienen gericht te zijn op innovatie, duurzaamheid en moeten een
toegevoegde waarde hebben voor het ENCI-gebied. Van oost naar west zullen de bedrijfsactiviteiten een lagere
milieubelasting hebben. Dit is ook zo verwoord in het concept-bestemmingsplan dat in 2014 in procedure
wordt gebracht bij de Gemeente Maastricht. Het inrichtingsplan voor het bedrijventerrein is gereed en
aangepast in augustus 2013.

2014
Bestemmingsplan
Het concept-bestemmingsplan beschrijft voor het bedrijventerrein het volgende:
Het Bedrijventerrein tot 2019
Een deel van het bedrijfsterrein blijft in gebruik door ENCI.
Een deel van het bedrijfsterrein wordt verhuurd aan overige bedrijven (bv Inashco en Bistrena).
Aansluitend aan het bedrijventerrein wordt het maaiveld van de overgangszone gerealiseerd op twee
niveaus: op + 50 meter NAP en op + 38 meter NAP (NAP = Normaal Amsterdams Peil).

Voor de komst van de nieuwe huurder 'Bistrena' heeft
ENCI een deel van haar magazijn geherschikt.

Sinds 2013 huurt Inashco een voormalige ovenhal
van ENCI.

Het bedrijventerrein ná 2019 (zonder de overgangszone)
ENCI (t/m cat. 5.3).
Verhuur overig terrein aan bedrijven (cementgerelateerd, groene maakindustrie, handel) (t/m cat. 5.3).

17

Doorlopen Tien-criteriatoets
Bedrijven die zich op het ENCI-terrein willen vestigen, moeten aan een aantal randvoorwaarden voldoen die
zijn omschreven in de «Tien-criteriatoets» (afspraak binnen het Plan van Transformatie).
In februari 2010 is ENCI gestart met het actief werven van bedrijven voor haar bedrijventerrein. Het
kantoorgebouw is inmiddels een broedplaats van startende bedrijven die met name geïnteresseerd zijn in
kleine ruimtes van 12 m2. Kantoren van deze maat zijn niet veel beschikbaar in de regio. Anno 2014 zijn circa 30
bedrijven gevestigd in het kantoorgebouw.

Bistrena
Ook het bedrijf «Bistrena B.V.» heeft de Tien-criteriatoets met succes doorstaan. Sinds 1 augustus 2013 huurt
dit bedrijf in de TD-hal (magazijn) van ENCI ruimte voor de productie van scheidingswanden. Dit betekent dat de
TD-hal niet meer alleen door ENCI gebruikt wordt en onderdeel is van het bedrijventerrein voor externe
bedrijven. Het bedrijf huurt een vloeroppervlak van circa 1.000 m2. In augustus 2014 werd de productielijn
opgebouwd. Voor de komst van Bistrena heeft ENCI een deel van haar magazijn geherschikt.

Sinds augustus 2013 huurt 'Bistrena' een deel van het magazijn van ENCI.

MedWaste Control
In 2011 verhuurde ENCI de hal van de voormalige brandstofvoorbereiding aan «MedWaste Control» dat in
deze hal medisch afval (papier, plastics, disposables) wilde opwaarderen tot brandstof. Het bedrijf beschikt
hiervoor over een Wm-vergunning en bouwvergunning. Door een wijziging in de aandeelhoudersstructuur van
Medwaste Control zijn de activiteiten nog niet gestart. De hoofdaandeelhouder Stericycle (Amerikaanse
beursgenoteerde onderneming) dient nog een besluit te nemen over het al dan niet overgaan tot uitvoering
van haar eerdere besluit. Uit het regelmatige contact met de directie van MedWaste Control Benelux blijkt dat
het uitvoeren van de investering in Maastricht afhankelijk is van een mogelijk acquisitietraject dat nu nog
lopende is.
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Communicatie met huurders
Tweemaal per jaar organiseert ENCI een huurdersoverleg om met de huurders van gedachten te wisselen
over de transformatie van het bedrijventerrein en hun
te informeren over andere actuele projecten in het
kader van het Plan van Transformatie. Daarnaast
organiseerde ENCI in 2014 een bijeenkomst voor
huurders die speciﬁek gericht was op de nieuwe regels
van ENCI op het gebied van draagplicht van BPM's
(Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en de nieuwe
zonering op het bedrijventerrein. Verder worden de
huurders via frequente mails op de hoogte gehouden
van zaken die voor hun relevant (kunnen) zijn.

Plan voor nieuwe (gecompartimenteerde) bedrijfshal
Om op tijd klaar te zijn als er een concrete vraag zou zijn naar hallen op bedrijventerreinen in milieuklasse 5.3,
heeft een projectontwikkelaar eind 2012 het initiatief genomen voor het maken van een plan om op het
nieuwbouwterrein een nieuwe (gecompartimenteerde) bedrijfshal te bouwen van 6.000 m2. In 2013 heeft de
projectontwikkelaar schetsen laten maken van de hal en diverse prospects rondgeleid. In 2014 is hierover geen
voortgang te melden.

Masterplannen
De technici van ENCI stellen diverse masterplannen op die uitgaan van de afspraken die zijn gemaakt in het Plan
van Transformatie. Doel van de masterplannen is basisafspraken te maken over hoe de overgangszone en het
bedrijventerrein fysiek met elkaar verbonden kunnen worden.

Masterplan Wegen en gebouwen
In 2013 heeft ENCI een meerjarenonderhoudsplan Wegen 2013-2018 opgesteld en vastgesteld. Dit is een
onderhoudsprogramma met als doel de bestaande infra in orde te maken en op orde te houden. 'Infra' is in dit
geval gas, water, licht, wegen en riolering. In het plan is een prioritering van het onderhoud aangegeven.
Verder heeft ENCI in 2013 een eerste rapport opgesteld om het kantoorgebouw te transformeren van een
single-user gebouw naar een bedrijfsverzamelgebouw (ENCI is nu immers één van de gebruikers) met een
openbare functie in de toekomst.
In 2014 worden verder voorbereidingen getroﬀen voor een nieuwe bewegwijzering (op de openbare weg, op
het bedrijventerrein en binnenin het kantoorgebouw). Ook zullen er verbeteringen plaatsvinden aan de entrée
van het kantoorgebouw.
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Masterplan Groen
In het Plan van Transformatie is afgesproken dat ENCI zorgt voor de realisatie van de hoofdaansluiting, de
zogeheten 'Centrale Allée'. Het masterplan Groen beperkt zich in 2013 en 2014 tot deze Centrale Allée. Het
Plan van Transformatie beschrijft deze Allée als een centrale as, een brede laan als het ware met aan
weerszijden bomen vanaf de hoofdingang van ENCI tot aan het Point Sublime. Het was de bedoeling om in het
najaar van 2013 het eerste deel hiervan aan te leggen (vanaf de hoofdingang van ENCI tot aan de
brandstofsilo`s). Het tweede deel (vanaf brandstofsilo`s tot aan het Point Sublime in de overgangszone) zou
worden aangelegd ná uitbedrijfname van de cementoven van ENCI. Hierbij werd ervan uitgegaan dat de oven
(conform beeldkwaliteitplan) ná uitbedrijfname zou worden gesloopt.

In 2014 hebben ENCI en de Stichting de aanleg van de Centrale Allée op hold gezet. Dit in afwachting van de
resultaten van een onderzoek dat de Gemeente Maastricht laat uitvoeren door Maurer and Maurer Architects
naar een eventuele alternatieve, cultuurhistorisch-recreatieve bestemming voor de oven in de toekomst.
Wanneer de oven in de toekomst niet wordt gesloopt maar een alternatieve rol in het ENCI-gebied krijgt, heeft
dit gevolgen voor het tracé van de Centrale Allée. Om die reden is besloten om de aanleg van deze
hoofdaansluiting voorlopig op hold te zetten.
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De aanleg van de Centrale Allée is in afwachting van de resultaten van een onderzoek dat de Gemeente Maastricht laat
uitvoeren naar een eventuele alternatieve, recreatieve bestemming voor de oven in de toekomst.

Toepassing BREEAM-toets op ENCI-gebied
De Stichting zal vergaande duurzaamheidseisen stellen aan bestaande en nieuwe gebouwen op het
bedrijventerrein en in de overgangszone. De Stichting wil dat deze gebouwen zullen behoren tot de 50% beste
BREEAM gecertiﬁceerde gebouwen. Het is dan ook de bedoeling om deze BREEAM-toets toe te passen op het
ENCI-gebied.
In september 2011 is de gebiedstoets BREEAM oﬃcieel geworden. ENCI volgt de ontwikkelingen bij BREEAM op
de voet. De BREEAM-gebiedstoets wordt pas opportuun als er meer duidelijkheid is over de toekomst van de
oven: krijgt deze een alternatieve, cultuurhistorisch-recreatieve aanwending of niet? De gebiedsontwikkelingen
die het resultaat zijn van de uitkomst van de toekomst van de oven zijn zó verschillend dat het uitvoeren van een
BREEAM-gebiedstoets in deze fase niet zinvol is.
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5 | DE TRANSFORMATIE VAN DE OVERGANGSZONE

Eind 2012 is ENCI gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de overgangszone. Deze zone
ligt in het hart van het ENCI-gebied, tussen het bedrijventerrein en de groeve. De zone bestaat uit een deel van de grond
van het huidige bedrijfsterrein en een deel van de grond van de huidige groeve.
De overgangszone zorgt ervoor dat de overgang van het bedrijventerrein naar de groeve op een geleidelijke
manier verloopt. Dat betekent onder andere dat in de overgangszone qua milieubelasting lichtere vormen van
bedrijvigheid mogelijk zullen zijn. Dit is ook zo verwoord in het Plan van Transformatie en met name in de bijlage
'Eindrapport: Overgangszone en ontwikkelingsmaatschappij Plan van Transformatie ENCI-gebied' van 8
oktober 2009. Dit vastgestelde beleid is ook opgenomen in het concept-bestemmingsplan dat in procedure zal
worden gebracht bij de Gemeente Maastricht. ENCI zal de overgangszone bouwrijp opleveren waarna de
Stichting de ontwikkeling ervan voor haar rekening neemt.

Indeling in diverse hoogtes
De overgangszone wordt in twee hoogtes opgedeeld waardoor een spectaculair uitzicht over de groeve
ontstaat. De hoogste laag (+50 m NAP) ligt op het niveau van het aangrenzende bedrijventerrein. In het Plan van
Transformatie is verwoord dat deze laag in de toekomst via het bedrijventerrein wordt ontsloten door middel
van de «Centrale Allée» die naar het «Point Sublime» voert (zie ook 'De Transformatie van het bedrijventerrein
en 'Het ENCI-gebied beter toegankelijk'). Dit is een uitkijkpunt dat nog vormgegeven zal worden.

Stand van zaken van het Point Sublime in 2014.

23

2014
Notariële overdracht
ENCI heeft zich verplicht om de gronden van de overgangszone die behoren tot de groeve, zo spoedig mogelijk
maar uiterlijk in 2014, bouwrijp op te leveren en in erfpacht over te dragen aan de Stichting voor een
erfpachtcanon van 1 euro. De erfpacht heeft een looptijd van 50 jaar. Natuurmonumenten handhaaft het
erfpacht nadat zij dit deel van de groeve in eigendom heeft verworven maar kan het erfpachtcanon aanpassen.
ENCI heeft zich verplicht om de gronden die niet behoren tot de groeve, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in
2014, bouwrijp op te leveren en te verkopen aan de Stichting voor de ontwikkeling van de overgangszone. De
verkoopprijs bedraagt 1 euro.
De Aelmans Adviesgroep adviseert de Stichting en stelt in goed overleg met Natuurmonumenten de juiste
uitgangspunten op voor de notariële overdracht. De verwachting is dat de notariële acte voor eind 2014
passeert.

Bestemmingsplan
Het concept-bestemmingsplan dat in procedure zal worden gebracht, beschrijft voor de overgangszone het
volgende:
1 Ovengebied ('het toekomstige bouwen' en groene maakindustrie)
> Van cat. 5.3 naar cat 4.2
2 +50 m NAP zone (creatieve bedrijvigheid en verblijfsrecreatie)
> Van cat. 5.3 naar cat 3.2
3 50/38/30 (informatie/recreatie/toerisme/wellness)
> Naar cat. 3.2

Stappenplan voor bouwrijpe oplevering van overgangszone
Het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft een Stappenplan vastgesteld op
15-06-2011. Hierin is exact aangegeven welke acties in 2012, 2013 en 2014 nodig zijn om de gronden van de
overgangszone in 2014 bouwrijp op te leveren.

Ontwerp en bestek bouwrijp maken overgangszone
In het Plan van Transformatie is beschreven dat ENCI de overgangszone bouwrijp zal opleveren, inclusief een
halfverhard pad voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer, straatverlichting, een houten hekwerk bij de
rand van de groeve en een afzetting tussen de overgangszone en het bedrijventerrein.
Met betrekking tot het bouwrijp maken van de 50 en 38 meter zone heeft ENCI aan Royal Haskoning/Van der
kreeke opdracht gegeven om het ontwerp en de bestekken op te stellen. Het ontwerp is nagenoeg klaar. Een
groot knelpunt is namelijk dat het noordelijk deel van de overgangszone niet bereikbaar is. Hoe een toegang
kan worden gemaakt naar dit deel van de overgangszone, is momenteel onderwerp van gesprek. Uit de
alternatieven die aangereikt gaan worden, moet een keuze worden gemaakt. In april 2013 heeft de Gemeente
Maastricht aan Maurer & Maurer Architects de opdracht gegeven om te kijken naar een alternatieve,
recreatieve functie van de cementklinkeroven. De reeds gestarte werkgroep binnen ENCI heeft haar studie
omtrent de eventuele sloop van de oven op een laag pitje gezet.
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Afgraving 38 meter zone
In maart 2014 heeft ENCI het uitdiepen van de eerste fase van de overgangszone naar +38 meter NAP
afgerond. Het meest zuidelijke deel, dat nu nog onderdeel is van het ovenproces (silextransport), zal in 2019
worden ingericht (fase 2). Met het afronden van de eerste fase werd opnieuw een mijlpaal bereikt in de
uitvoering van het Plan van Transformatie.
Dit deel van de overgangszone is 12 meter verlaagd: van +50 tot een niveau van +38 meter NAP. Het
hoogteverschil kenmerkt zich door een imponerende, steile kalksteenwand met duidelijk zichtbare
vuursteenlagen. Het laagste deel heeft een oppervlakte van 600 x 60 meter en zal aansluiten op de hoofdroute
in de groeve die ENCI ná 2019 voor wandelaars zal aanleggen.
In 2014 is tevens verder gegaan met het uitgraven van het natuurbad dat tussen de centrale waterplas en de
vijver 'Onder D'n Olifant komt te liggen. Zie ook 'De Transformatie van de groeve'.

+50 m. NAP

+38 m. NAP

In maart 2014 heeft ENCI het uitdiepen van de eerste fase van de overgangszone naar +38 meter NAP afgerond.
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Het meest zuidelijke deel dat nu nog onderdeel is van het
ovenproces, zal in 2019 worden ingericht.

Het hoogteverschil van de overgangszone kenmerkt
zich door een imponerende steile mergelwand.

Uitbreiding infocentrum ENCI-gebied
In 2013 is het voormalige theehuis bij de visvijver uitgebreid tot een informatiecentrum. De Stichting heeft de
kosten voor de bouw van het bouwwerk voor haar rekening genomen, ENCI heeft het gebied bouwrijp
opgeleverd. Vanwege de hoge bezoekersaantallen is besloten om het infocentrum uit te breiden. In 2014 zijn
hiervoor de voorbereidingen gestart. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind 2014 gereed zijn. Het
infocentrum is het start- en eindpunt van rondleidingen door het ENCI-gebied. Ook is het infocentrum het
eerste gebied dat een duidelijk nieuwe rol kreeg als de plek waar alle belangstellenden daadwerkelijk de
transformatie van het gebied kunnen zien en beleven. De ontwikkeling van deze geheel nieuwe activiteit was en
is nog steeds niet eenvoudig te voorspellen. Bij het infocentrum is de belangstelling groter dan verwacht en
heeft de gewenste ontwikkeling, het tonen van de transformatie, in 2014 een snellere vlucht genomen dan we
hadden kunnen dromen. Een uitstekend voorbeeld dat openheid naar alle omwonenden en belangstellenden
van het transformatieproces beloond wordt met een frisse nieuwe blik op het gebied.
Het infocentrum, inclusief terrassen, wordt in 2015 in erfpacht overgedragen aan de Stichting.
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Beheer openbaar toegankelijke gebieden overgangszone
In de eerste helft van 2014 hebben ENCI, Natuurmonumenten en Gemeente Maastricht een principe-afspraak
gemaakt dat er een beheer- en onderhoudsplan wordt opgesteld voor de openbaar toegankelijke gebieden
van de overgangszone. Inmiddels heeft de Gemeente Maastricht bij de MTB een plan van aanpak en oﬀerte
opgevraagd voor het beheer van het gebied rondom het informatiecentrum, visvijver, parkeerplaats bij het
infocentrum en de zuidelijke toegangsweg. SOME verwacht hier eind 2014 meer duidelijkheid over te hebben.
Doel is een betaalbaar onderhoud van het gebied door met name mensen die nu nog een grote afstand tot de
arbeidsmarkt hebben.

De Stichting streeft naar een betaalbaar onderhoud van de openbaar toegankelijke delen van de overgangszone door
met name mensen die nu nog een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Plannen Monuta voor vestigen crematorium in ENCI-gebied
In 2013 heeft uitvaartverzorger Monuta haar wensen bekendgemaakt om een duurzaam crematorium te
realiseren in de overgangszone (bij de visvijver). In 2013 en 2014 heeft Monuta hierover veelvuldig overleg
gevoerd met SOME en haar partners. Bovendien heeft het bedrijf in mei en juni 2014 hierover
informatiebijeenkomsten georganiseerd met omwonenden. Meer info hierover bij 'De omgeving betrekken bij
de transformatie'.
SOME ziet uitvaartverzorger Monuta als een acquisitie op haar toezichtgebied waarover SOME na een gedegen
en open beoordeling haar mening zal vormen.
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6 | DE TRANSFORMATIE VAN DE GROEVE

Het Plan van Transformatie dat in 2009 is overeengekomen, beschrijft hoe de groeve er in de toekomst uit zal komen te
zien. In het zogenaamde eindafwerkingsplan is gedetailleerd uitgewerkt welke basis nodig is om de inrichting van de
groeve uit te kunnen voeren. Ook in 2014 zijn maatregelen genomen om het transformatieplan van de groeve uit te
voeren.
ENCI beschikt over een eindafwerkingsplan dat in oktober 2011 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Limburg. In december 2011 is het afwerkingsplan onherroepelijk geworden. In het eindafwerkingsplan
wordt onder andere rekening gehouden met de volgende onderwerpen:
De vormgeving en exacte locatie van de toeristisch-recreatieve voorzieningen en de aansluiting op het
bestaande recreatienetwerk en belangrijke cultuurhistorische elementen van Hoeve Lichtenberg en
Hoeve Caestert.
De aansluiting op historische routes.
De detailvormgeving met onder meer het gebruik van silexdepots en terrasranden.
Wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen voor de recreant.
Een locatie voor een uitgehakt kalksteenicoon.
De verdere uitwerking van deze onderwerpen vindt plaats in uitvoeringsovereenkomsten tussen de partijen
die de overeenkomst tot uitvoering van het Plan van Transformatie hebben ondertekend. Natuurlijk vindt
hierover ook overleg plaats met andere partijen zoals de belanghebbende gemeenten in België (Riemst en
Visé).

2014
American Memorial de Schark
Sinds 2012 is American Memorial De Schark via een nieuw gebouwde mergelgang verbonden met de ENCIgroeve. Hierdoor staat de westrand van de ENCI-groeve, weliswaar via particulier terrein, in verbinding met de
Mergelweg in Maastricht. In 2014 zijn de laatste delen van De Schark gerestaureerd. Het handhavingsbezoek
van de Provincie Limburg tijdens deze werkzaamheden in juni 2014 is goed verlopen. Alle werkzaamheden
verlopen conform afspraak.
Begin 2013 hebben Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME), Stichting Herdenking
Amerikaanse Kerstnachtviering (SHAK) 1944 en USAG Schinnen een toekomstvisie opgesteld over De Schark.
Uiteindelijke doel hiervan is ervoor te zorgen dat De Schark met zijn historische waarde bewaard blijft voor
toekomstige generaties, ook wanneer ENCI ná 2019 niet langer eigenaar is. USAG Schinnen heeft deze visie
begin 2013 gestuurd naar het Museum of POC in Heidelberg om te onderzoeken hoe hiermee moet worden
om gegaan. Omdat dit een proces is dat naar verwachting langere tijd in beslag gaat nemen, heeft de
Amerikaanse non-proﬁt organisatie «American War Memorials Overseas» (verder te noemen AWMO) het
volgende aangeboden: wanneer Amerikanen fondsen voor De Schark doneren aan AWMO, zal AWMO het
volledige bedrag overdragen aan SHAK 1944 (Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstnachtviering) voor het
behoud van American Memorial De Schark. In een nieuwsbrief heeft AWMO met haar leden al
gecommuniceerd hierover.
Ook heeft dhr. dr. P. Bronzwaer in 2014 in opdracht van ENCI en SOME historisch onderzoek uitgevoerd naar de
groeve en buitenverblijf De Schark. De Stichting bereidt een boekwerk voor over het buitenverblijf en Groeve
De Schark voor om te kunnen overhandigen aan de aanwezigen tijdens de kerstnachtviering in American
Memorial De Schark in 2014.
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Uitgehakt kalksteenicoon in de westrand van de groeve
Als deel van de transformatie van het ENCI-gebied is in het Plan van Transformatie een zogenaamd «Icoon»
opgenomen. Dit wordt een in de mergelwand uitgehakt of uitgegraven 'icoon' of kunstwerk. Dit icoon valt
samen met de ingang van oorlogsmonument De Schark en zal de groeve verbinden met de Van Schaikweg. Het
icoon moet in 2020 gereed zijn.
Met een kunstenaar zijn in 2013 gesprekken gevoerd over hoe dit kalksteenicoon vorm kan worden gegeven. In
het laatste kwartaal van 2013 heeft de kunstenaar een ontwerp gepresenteerd. Hij heeft hierover geen
overeenstemming kunnen bereiken met de Stichting.
Om ervoor te zorgen dat SOME een heldere keuze kan maken die wordt gedragen door alle partijen van de
Stichting, heeft de Stichting daarop in 2014 besloten om voor het icoon een competitiestructuur op te zetten.
Door deze aanpak kan SOME de beste oplossing uit meerdere voorstellen kiezen en transparant tonen
waarom zij heeft gekozen voor een bepaald ontwerp of partij. Door een competitief element toe te voegen,
krijgt innovatie bovendien een extra stimulans. In de eerste helft van 2014 werd een Plan van Aanpak voor deze
competitie opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting. Het is de bedoeling dat
de competitie in het voorjaar van 2015 in gang wordt gezet.

Trap en uitzichtpunt tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve
In het kader van het Plan van Transformatie treft de Stichting sinds 2012 voorbereidingen voor het realiseren
van een trap en uitzichtpunt tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve. Hierdoor wordt de historische route
Maastricht - Luik via de overgangszone hersteld.
Financiers van het project
Vanuit het Europese Interreg IV-project RESTORE is hiervoor eind 2012 een subsidiebedrag van € 230.000
toegekend. ENCI heeft eenzelfde bedrag voor deze verbinding toegezegd. In 2014 is duidelijk geworden dat
Natuurmonumenten, Gemeente Maastricht en Provincie Limburg ook bijdragen zullen leveren.

Kijk voor meer info op 'Het ENCI-gebied beter toegankelijk' en 'De omgeving betrekken bij de transformatie'.

Locatie waar in 2015 wordt gebouwd aan de trap tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve.
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Uitstellen realisatie kalkgraslanden
In het eerste kwartaal van 2014 heeft ENCI de inrichting van kalkgraslanden aan de noordzijde van de groeve
tijdelijk stilgelegd in verband met een broedende Oehoe. De nestlocatie bevond zich in tegenstelling tot
voorgaande jaren niet in de Oehoe-vallei maar op een andere plek aan de noordzijde van de groeve. ENCI
stelde de inrichting van de kalkgraslanden hierdoor een aantal maanden uit en voerde hierover nauw overleg
met Natuurmonumenten en SOME. In september 2014 werden de werkzaamheden weer opgepakt. Medio
december 2014 zal de inrichting van de kalkgraslanden gereed zijn waarna de natuurlijke begroeiing kan
plaatsvinden.
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Natuurbad
Heerlijk picknicken of ontspannen langs het water in de kalksteengroeve. In het kader van het Plan van
Transformatie zijn de groevemachinisten van ENCI in de eerste helft van 2013 in nauw overleg met
Natuurmonumenten gestart met het aanleggen van een uniek natuurbad aan de rand van de overgangszone.
Ook in 2014 is hiermee verder gegaan. Het natuurbad zal tussen de twee en vier meter diep zijn en wordt
ingericht tussen de centrale waterplas in de groeve en de reeds bestaande vijver 'Onder D'n Olifant'.
De plas komt niet ver te liggen van de plek waar eind 2014 een trap wordt gemaakt tussen de oude Luikerweg
en de groeve. Omdat de ontsluiting van de overgangszone nog niet gereed is wordt onderzocht of en hoe
recreanten na realisatie van de trap in 2015 het gebied kunnen bereiken en weer verlaten. Aan de kwaliteit van
zwemwater worden hoge eisen gesteld. Het Waterschap Roer&Overmaas is belast met het controleren van de
kwaliteit van het zwemwater. In 2014 zijn gesprekken geweest met het waterschap om te vernemen aan welke
vereisten het water in het natuurbad moet voldoen.

In 2014 is verder gegaan met het uitdiepen van het natuurbad.

Werkgroep Waterbeheer
In 2013 is in het kader van het Plan van Transformatie een werkgroep «Waterbeheer» opgericht met daarin
vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, ENCI, Grontmij en BAT. De werkgroep heeft in mei 2013 een
concept-visie opgesteld voor het waterbeheer in de groeve met als belangrijkste uitgangspunt dat de diverse
watersystemen ervoor zorgen dat de groeve een hoger ecologisch eindresultaat zal bereiken. Door de
waterstromen te optimaliseren zal de natuur zelf regelen dat het toekomstige pompvolume minimaal zal zijn. In
2014 heeft de ﬁrma BAT in opdracht van ENCI deze visie verder uitgewerkt. Grontmij heeft het waterplan
opgenomen in de nieuwe werkplannen.
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Afgraving kalksteenzuilen bij Oehoe-vallei
In het Plan van Transformatie is afgesproken dat aan de noordzijde van de groeve drie kalksteenzuilen worden
ingericht als visuele afscheiding van de Oehoe-vallei. Deze torens zullen een hoogte van 20 tot 30 meter ten
opzichte van het omringende maaiveld hebben. Niet alleen dienen ze als visuele afscheiding van de Oehoevallei, ze zullen ook opvallen als geologische monumenten en mogelijke rust- of verblijfplaats van vogels. In
2014 zijn de groevemachinisten van ENCI verder gegaan met het maken van deze zuilen.

D'n Observant / Oehoe-vallei en deel ENCI-bos - afronding overdracht
Met betrekking tot de feitelijke overdracht van D'n Observant, de Oehoe-vallei en een deel van het ENCI-bos van
ENCI aan Natuurmonumenten heeft ENCI in de eerste helft van 2014 een overdrachtsdossier aangereikt aan
Natuurmonumenten. De juridische overdracht heeft al op 1 oktober 2010 plaatsgevonden.

Aanvraag Generieke ontheﬃng
De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft bepleit dat er geen lappendeken van ontheﬃngen
in het kader van de Flora en Faunawet mag ontstaan, maar dat er een generieke ontheﬃng moet komen
waarbij alle aspecten binnen het Plan van Transformatie meegenomen kunnen worden. Gesprekken met het
Ministerie van EL&I, Dienst Regelingen geven aan dat dit past binnen de gedachte die ook bij het Ministerie ligt
om de huidige te vormen Natuurwet op dit punt te verbeteren.
Wij hebben samen besloten te werken aan onderzoeken op ecologisch vlak binnen het gehele ENCI-gebied. Op
die manier kunnen we integraal de beste werkwijze samen afstemmen om een zo groot mogelijk ecologisch
voordeel in de kalksteengroeve te verkrijgen.
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ENCI-groeve onderzoeksgebied voor BirdLife-project
De ENCI-groeve in Maastricht is sinds het voorjaar van 2014 onderzoeksgebied voor een nieuw
partnershipproject tussen de HeidelbergCement Group en BirdLife International. Birdlife is een
wereldwijd samenwerkingsverband tussen vogel- en natuurbeschermingsorganisaties. Sinds 2011
werken BirdLife en de HeidelbergCement Group samen om de biodiversiteit in groeves beter te
beschermen.
Een onderzoeksteam van «Dutch Biosphere Science Productions» zal twee vragen onderzoeken
die van groot belang zijn voor het verhogen van biodiversiteit in groeves in werking én groeves
waar de winning is beëindigd.
Ten eerste zal het onderzoeksteam onderzoeken hoe deze door de mens gemaakte omgeving
kan lijken op de natuurlijke omstandigheden van een kalkgrasland. De «Grauwe Klauwier» is
geselecteerd om het antwoord te helpen vinden. Deze zeldzame vogel komt in Limburg steeds
vaker voor en voedt zich voornamelijk met insecten zoals kevers en sprinkhanen. Op hun beurt
zijn deze weer afhankelijk van soortenrijke kalkgraslanden en overvloedig bloeiende planten.
Omdat de vogel nog niet in de ENCI-groeve voorkomt, zal het projectteam kijken naar mogelijke
'gaten' in het ecosysteem van de groeve die de Grauwe Klauwier ervan weerhouden om gebruik te
maken van de heringerichte delen.
Ten tweede onderzoekt het team in hoeverre het voorkomen van de bekende vlinderstruik
«Buddleja» ertoe kan leiden dat zich maar een beperkte geschikte insectengemeenschap als
voedselbasis voor de Grauwe Klauwier kan ontwikkelen.
Het antwoord op beide vragen zal belangrijke praktische tips opleveren voor de herinrichting van
groeves.
Het onderzoeksteam zal ook in 2015 werkzaam zijn op het terrein. Het project wordt geﬁnancierd door
HeidelbergCement, ENCI, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en BirdLife Europa.

De Grauwe Klauwier.

34

7 | HET ENCI-GEBIED BETER TOEGANKELIJK

Om het ENCI-gebied beter toegankelijk te maken, voorziet het Plan van Transformatie in een aantal nieuwe
verbindingen.
Het ENCI-gebied ligt op een kruispunt van historische verbindingen. Via het gebied kunnen Oost-West en
Noord-Zuid verbindingen worden gelegd tussen bijzondere objecten. De verbinding tussen Kasteel De
Hoogenweerth aan de Maas en Château Neercanne aan de Jeker en tussen Fort St.-Pieter en Fort Eben Emael.
Vanaf oktober 2011 heeft de Werkgroep Verbindingen onder voorzitterschap van Natuurmonumenten de
diverse verbindingen die zijn beschreven in het Plan van Transformatie onderzocht.

1

Vanaf de Lage Kanaaldijk in Maastricht wordt het ENCI-gebied via twee toegangen ontsloten. Allereerst
is in oktober 2010 de zuidelijke ontsluitingsweg naar D'n Observant in gebruik genomen en voor het
publiek opengesteld. Deze nieuwe weg is bedoeld om D'n Observant, Sint-Pietersberg, overgangszone
en groeve beter bereikbaar te maken vanaf de Lage Kanaaldijk. De weg vormt bovendien een
verbinding met Kanne en het Belgische deel van het plateau.

De zuidelijke toegangsweg.

ENCI zorgt voor het onderhoud en beheer van deze weg. De weg en voet- en ﬁetspad leidt naar het
industrieel infocentrum ENCI-gebied met een parkeerplaats voor 200 personenauto's. Voor 2 euro per
dag kunnen bezoekers van het gebied hier hun auto parkeren. Parkeeropbrengsten komen ten goede
van het beheer en onderhoud van de natuurgebieden rondom de visvijver en D'n Observant. Bij
besteding van een consumptie in het Infocentrum krijgen recreanten een gratis uitrijmunt.
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2014
Inmiddels heeft de Gemeente Maastricht bij de MTB oﬀertes opgevraagd voor het beheer van het
gebied rondom de zuidelijke toegangsweg, de parkeerplaats, het informatiecentrum en de visvijver.
Doel is om eind 2014 hierover duidelijkheid te hebben. Zie ook 'De Transformatie van de
overgangszone'.

2

Een tweede manier om het ENCI-gebied te ontsluiten via de Lage Kanaaldijk is gepland via een
hoofdaansluiting. Afgesproken is om vanuit de hoofdingang van ENCI door het bedrijventerrein tot in
het «Point Sublime» van de overgangszone een zogenaamde 'Centrale Allée' aan te leggen. De
vormgeving hiervan sluit nauw aan bij het Beeldkwaliteitplan dat is overeengekomen augustus 2013.

2014
In 2014 is in onderling overleg besloten om met de aanleg van de Centrale Allée te wachten totdat er
meer duidelijkheid is over een eventuele alternatieve, recreatieve functie van de cementoven van ENCI.
Zie ook 'De Transformatie van het bedrijventerrein'.

3
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In 2012 is aan de westrand van de groeve
middels een nieuwe mergelgang een
verbinding gerealiseerd tussen de ENCIgroeve en groeve De Schark. Hiermee is de
westrand van de ENCI-groeve met het
gangenstelsel verbonden.

4

In het Plan van Transformatie is afgesproken dat aan de westzijde van de groeve, bij De Schark, een
icoon (groot kunstwerk) wordt gerealiseerd dat zichtbaar moet zijn vanaf de overgangszone. Het icoon
moet in 2020 gereed zijn. Een harde eis die wordt gesteld aan het ontwerp van het icoon is om in het
icoon een verbinding te realiseren tussen de westelijke zijde van de groeve en de St.-Pietersberg. Zie
ook 'De Transformatie van de groeve'.

Locatie waar in de toekomst een in de mergelwand uitgehakt of uitgegraven 'icoon' of kunstwerk wordt
gerealiseerd.

5

Een vijfde manier om het ENCI-gebied beter toegankelijk te maken is het realiseren van een nieuwe
verbinding tussen de oude Luikerweg en de noordzijde van de ENCI-groeve. Hiermee wordt de
historische route Maastricht - Luik via de overgangszone in ere hersteld. Deze verbinding, in de vorm
van een gemakkelijk lopende trap en uitzichtplatform, is van groot belang voor de toeristischrecreatieve ontwikkeling van de overgangszone en de groeve. Hierdoor kan zowel publiek dat het
natuurgebied St.-Pietersberg bezoekt vanuit de nieuwe centrale parkeervoorziening aan de Luikerweg
(bij Châlet Bergrust), áls het publiek dat horecavoorzieningen Buitengoed Slavante en Châlet Bergrust
bezoekt, het ENCI-gebied bereiken vanaf het plateau aan de noordzijde.
Projectleiding van de bouw is in hand van Natuurmonumenten; opdrachtgever is de Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.
Deze vijfde toegang moet in de loop van 2015 gerealiseerd zijn. Recreanten zullen van bovenop in ieder
geval een spectaculair uitzicht over de groeve krijgen (via een uitzichtplatform) en van hieruit zo'n 40
meter afdalen naar de ENCI-groeve.
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De trap zal over een hoogte van 40 meter door miljoenen jaren geschiedenis afdalen.

Het ontwerp voorziet tevens in een langwerpig, in staal uitgevoerd uitzichtplatform dat zich over de
groeverand uitstrekt en zich 40 meter boven de groeverand bevindt.

38

In 2014 heeft het bureau RDVA op verzoek van de Stichting het concept-design uitgewerkt tot een prédesign. Verder is een technische werkgroep met deelnemers van ENCI, SOME en RDVA onder leiding
van Natuurmonumenten van start gegaan met een tweewekelijks bouwoverleg. De deelnemers
spreken tijdens dit overleg niet alleen over ontwerp van de trap en uitzichtplatform en de materialisatie
ervan. Ook het bewaken van de overall planning en de toekomstige veiligheid van de recreanten zijn
belangrijke punten van aandacht.
In 2014 heeft het bestuur een besluit genomen over het deﬁnitieve ontwerp. SOME heeft op 6
september 2014 de bouwvergunning aangevraagd. Bovendien heeft de Stichting het ontwerp op 19
augustus 2014 ingebracht bij de welstandscommissie die dit als zeer positief heeft ervaren. Ná de
zomervakantie is gestart met de eerste voorbereidingen bovenop het plateau van de Sint-Pietersberg.
Om plaats te maken voor de trap, moet het gebied bovenop het plateau worden ingericht. In de ENCIgroeve is begin 2014 reeds een weg aangelegd die het mogelijk maakt dat grotere machines veilig bij
het bouwgebied kunnen komen. In oktober is gestart met de voorbereidende grondwerkzaamheden.
Omdat het concept-bestemmingsplan nog niet was ingediend, heeft de Stichting begin 2014 voor dit
speciﬁeke project een zogenaamd 'Postzegelplan' ingediend bij de Gemeente Maastricht met het
verzoek in procedure te brengen (zie ook 'Op weg naar een nieuw Bestemmingsplan').
Zie: 'De Transformatie van de groeve' voor meer info over deze nieuwe verbinding.

6

De zesde ontsluiting is voorzien via het gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg. Natuurmonumenten, die de eigenaar is van Hoeve Lichtenberg, wil de hoeve verder ontwikkelen tot een verblijfsaccommodatie. Een lift vanuit de groeve naar Hoeve Lichtenberg die tevens toegang geeft tot het
grottenstelsel, moet zorgen voor deze toegang. Realisatie hiervan zou op de langere termijn moeten
plaatsvinden (zie ook: 'De transformatie van de groeve').

2014
In 2014 hebben ENCI en Natuurmonumenten een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van een doorsteek vanaf de Lage
Kanaaldijk, via het gangenstelsel onder
Hoeve Lichtenberg, naar de overgangszone. De stichting vindt het belangrijk om
hier duidelijke plannen voor te maken. Niet
alleen vanwege het voornemen van Natuurmonumenten om een verblijfsaccommodatie te maken van Hoeve Lichtenberg, maar
ook omdat er steeds meer mensen via de
Maasboulevard en de boten van Rederij
Stiphout het gebied binnenkomen. Deze
boten meren immers aan bij de aanlegsteiger ter hoogte van Slavante. Duidelijke
plannen moeten worden gemaakt in relatie
tot de vormgeving van het bedrijventerrein
en de overgangszone. Hierbij hoort ook een
discussie over een toegang onder Hoeve
Lichtenberg.
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7

De zevende ontsluiting betreft de watertaxiverbinding tussen ENCI/Slavante en Heugem. Deze is
operationeel sinds mei 2011. De watertaxi voer bij wijze van proef in 2011 en 2012 alleen in de
weekenden. In 2013 voer de watertaxi tijdens de zomervakantie van het basisonderwijs. De exploitatie
is in handen van Rederij Stiphout.

2014
In 2014 voer de watertaxi opnieuw in de zomervakantie van het basisonderwijs. SOME heeft op de
Lage Kanaaldijk en in Heugem bewegwijzering laten aanbrengen waardoor het duidelijker is voor
recreanten waar de opstapplaatsen zich bevinden. Zie ook 'De Transformatie van de kade'.
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8 | DE OMGEVING BETREKKEN BIJ DE TRANSFORMATIE

De Stichting vindt het belangrijk om een goed contact te hebben met alle belanghebbenden rondom de SintPietersberg. Ook in 2014 heeft zij daarom geïnvesteerd in het bespreken van de uitvoering van de
transformatieplannen met stakeholders.

2014
Startceremonie toegang Luikerweg naar ENCI-groeve
Tijdens de derde RESTORE-partnermeeting vond op 29 januari de startceremonie plaats van de toegang van de
oude Luikerweg naar de ENCI-groeve (zie ook 'de Transformatie van de groeve' en 'het ENCI-gebied beter
toegankelijk). De internationale RESTORE-partners hebben die dag de ENCI-groeve bezocht en het bouwbord
onthuld met daarop de eerste impressies van de trap en het uitzichtplatform. Ook de media en
vertegenwoordigers van omgevingspartijen die betrokken zijn bij de transformatie, waren present. Deze
bijeenkomst en het persbericht dat de Stichting hierover heeft uitgegeven, heeft veel positieve media-aandacht
opgeleverd op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Bezoek van RESTORE-partners
aan Limburg
RESTORE is een samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en groeve-exploitanten uit Nederland, België, Duitsland en GrootBrittannië om kennis te delen en 'beste praktijken' te promoten op het gebied van herbestemming en (her)inrichting van groeves in
Noordwest Europa. In het kader van dit
partnership/project bezocht een internationaal
gezelschap tijdens de derde Partnermeeting van
28 t/m 30 januari diverse groeves en winningsgebieden in Zuid-Limburg, waaronder de ENCIgroeve, de Grensmaas, de Sibelco-groeve in
Heerlen en de twee kalkgroeves op de Kunderberg.
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Vrijwilligersdag Natuurmonumenten
Op 17 mei hebben Natuurmonumenten en de Stichting rondleidingen verzorgd voor de vrijwilligers van
Natuurmonumenten in Zuid-Limburg. In totaal namen zo'n 80 personen onder leiding van gidsen een kijkje op
het ENCI-bedrijventerrein en deden ze mee aan een wandeling door de groeve. Niet alleen kregen de
deelnemers zo een betere kijk op de transformatie van het gebied, ook was het voor Natuurmonumenten een
mooie manier om deze mensen te bedanken voor alles wat ze doen om te helpen bij het beheer van de natuur.

Oktober: demonstration event ENCI-groeve
Op 8 oktober 2014 organiseerde Nature after Minerals (een samenwerkingsverband tussen diverse Engelse
natuurorganisaties) een «Demonstration event» bij de ENCI-groeve. Tijdens dit bezoek toonde zij planners,
branche-organisaties, NGO's e.d. in de ENCI-groeve hoe we huidige en voormalige groeves op een prachtige
manier kunnen herinrichten met respect voor biodiversiteit, economie en de lokale bevolking. Tijdens deze
bijeenkomst heeft SOME ook het deﬁnitieve ontwerp van de Luikerwegtrap gepresenteerd. Genodigden waren
o.a. de media, omwonenden, vertegenwoordigers van omgevingspartijen, politieke partijen en bedrijven die
werkzaam zijn op en rondom de Sint-Pietersberg.

Infobijeenkomsten Monuta
In mei en juni van 2014 heeft uitvaartverzorger Monuta bijeenkomsten georganiseerd om de omwonenden te
informeren over hun plannen om een duurzaam crematorium te vestigen in het ENCI-gebied. Tijdens deze
bijeenkomsten hebben buurtbewoners hun zorgen hierover geuit en kritische vragen gesteld. In september
heeft Monuta haar bidbook gepresenteerd aan de projectgroep.

42

Infocentrum ENCI-gebied
Talrijke inwoners van Maastricht en omgeving weten het infocentrum ENCI-gebied te vinden en nemen
verschillende folders over het Plan van Transformatie mee naar huis. De grote uitklapfolder over de uitvoering
van het Plan van Transformatie vindt er gretig aftrek waardoor we deze folder in 2014 opnieuw hebben moeten
actualiseren. Inmiddels is deze folder voor de derde keer gedrukt en hebben al zo'n 6.000 bezoekers deze
overzichtsfolder ontvangen. Ook maakten al bijna 1.500 bezoekers van het gebied dankbaar gebruik van de
wandel- en ﬁetsroutes die de Stichting in 2013 heeft gemaakt met het infocentrum als start- en eindpunt. Ook
deze folders moesten in 2014 regelmatig worden bijgedrukt. In de tweede helft van 2014 werkt de Stichting
samen met het Natuurhistorisch Museum Maastricht aan een folder over de geschiedenis van de ENCI-groeve.
Ook de folder over American Memorial de Schark zal worden geactualiseerd en bijgedrukt.
Verder heeft de Stichting diverse persberichten uitgegeven en nieuwsbrieven en leaﬂets gepubliceerd over de
trap tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve.
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Info VVV-rondleidingen groeve + bedrijventerrein
In het informatiecentrum is het niet alleen mogelijk om folders te krijgen over het Plan van Transformatie: het is
tevens het start- en eindpunt van de VVV-rondleidingen door de groeve en het bedrijventerrein van ENCI onder
leiding van gepensioneerde ENCI-medewerkers. Van deze mogelijkheid wordt veelvuldig gebruikgemaakt: ook
in 2014 hebben de gidsen opnieuw veel bezoekers rondgeleid. Wekelijks worden circa 100 bezoekers
rondgeleid door het ENCI-gebied (op jaarbasis circa 5.000).
Sinds 2013 bieden de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en VVV Maastricht bovendien
rondleidingen aan in American Memorial The Schark en is het sinds 2014 ook mogelijk om onder leiding van
een gids rondleidingen te krijgen in het buitengebied van de ENCI-groeve. Om de gidsen up-to-date te houden,
worden ze regelmatig bijgepraat over de voortgang van de transformatie en het reilen en zeilen bij ENCI.
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Media-aandacht
De Stichting hecht veel waarde aan een goede relatie met de omwonenden én aan een goed contact met de
lokale en regionale media. Deze media volgen de ontwikkelingen rondom het ENCI-gebied met belangstelling.
Ook in 2014 gaf de Stichting weer diverse persberichten uit die te maken hebben met de transformatie van het
gebied.
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9 | FINANCIËLE ONDERBOUWING

Voor de ﬁnanciering van de werkzaamheden van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied door de
Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft besluitvorming plaatsgevonden in de vergadering van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg van 1 maart 2011.
Provincie, Gemeente en ENCI zullen de Stichting in gelijke mate adequaat ﬁnancieren en geﬁnancierd houden.
Bij de oprichting heeft elke partij een renteloze lening à € 250.000 verstrekt (in totaal dus € 750.000) voor de
duur van 10 jaar. Het aﬂossingsschema wordt onderling bepaald tussen de Provincie, Gemeente, ENCI en de
Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.
Gedeputeerde Staten van Limburg heeft met betrekking tot het Plan van Transformatie ENCI-gebied op 18
december 2009 toegezegd om vóór 2015 een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen over hoe de
laatste zaken van de transformatie door partijen uitgevoerd dienen te worden om tot een goede eindafronding
te komen in 2019. Deze informatie is op 16 september 2014 aangeboden aan de Statencommissie Economie,
Bestuur en Duurzaamheid (SCEBD).
Het onderwerp was geagendeerd in de commissievergadering SCEBD van 28 november 2014. De commissie
heeft besloten dit agendapunt positief te beoordelen en af te voeren van de agenda.

In bijlage 2 treft u een drietal stukken aan die aantonen dat de uitvoering van het Plan van Transformatie
conform planning gebeurt en verder wordt afgerond.
Het antwoord van Gedeputeerde Staten van Limburg aan de Statencommissie Economie, Bestuur
en Duurzaamheid op de toezegging van Gedeputeerde Kersten inzake de eindfase van de
transformatie ENCI-gebied.
Realisatie Plan van Transformatie Statenvragen 233' ontvangen van ENCI.
Annotatie van HC-ENCI met de titel 'realisatie Plan van Transformatie'.
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10 | RAPPORTAGE OVER DE UITVOERING VAN HET
PLAN VAN TRANSFORMATIE AAN
RES Provinciale Staten van de Provincie Limburg
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg
Gemeenteraad van de Gemeente Maastricht
Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Maastricht
ENCI/HeidelbergCement Group
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

Net als in de afgelopen jaren, heeft het Stichtingsbestuur ook dit jaar de heer W. Hazeu bereid gevonden om als
onafhankelijke persoon de gehele voortgang, zowel procesmatig als inhoudelijk, te beoordelen. Zijn
bevindingen voegen we in bijlage 1 toe aan deze rapportage.
Het bestuur heeft bovendien de opdracht om te beoordelen of de uitvoering van het transformatieplan voldoet
aan de gestelde kwaliteitseisen voor dit gebied. In dit verslag vermelden we niet expliciet waar we voldoen aan
die eisen. Alleen de afwijkingen zullen we aanduiden.
Het Bestuur heeft in haar vergadering van 10 december 2014 beoordeeld dat is voldaan aan de gestelde
kwaliteitseisen voor het gebied.
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I | BIJLAGE 1: Bevindingen van de heer W. Hazeu

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Enci-gebied
t.a.v. voorzitter de heer J. Mans
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht

Maastricht, 11 januari 2015

Geachte heer Mans, geachte mede-bestuursleden,
Evenals voorgaande jaren heb ik als onafhankelijk deskundige op verzoek van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied het door uw stichting opgestelde jaarverslag 2014, zowel inhoudelijk als procesmatig, getoetst. Deze toetsing spitst zich toe op de wijze van uitvoering van de afspraken die u als Stichting met
de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht, de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Sint
Pietersberg Adembenemend en ENCI/Heidelberg Cement gemaakt heeft.
In hoofdlijn constateer ik dat u op een groot aantal onderdelen goede vorderingen maakt mbt de vertaling van
het transformatieplan in concrete uitvoeringsprojecten.
Daarentegen zie ik op enkele belangrijke dossiers echter ook een aantal risico's met impact voor de langere
termijn ontstaan waarvoor ik middels mijn toelichting in de bijlage expliciet uw aandacht vraag.
Evenals vorig jaar wil ik u langs deze weg complimenteren voor de kwaliteit en vormgeving van het jaarverslag,
welke in deze vorm qua toegankelijkheid en leesbaarheid voor een breed publiek de voortgang van het
transformatieproces inzichtelijk maakt. In het verlengde daarvan geef ik u wel in overweging om, mede op basis
van de afronding van het jaar 2014 en een eerste vierjarentermijn (waarbinnen in het plan van transformatie
een aantal belangrijke mijlpalen zijn vastgelegd) ook vanuit ﬁnancieel perspectief de voortgang van het plan van
transformatie komende periode te evalueren.
Ook voor het komende jaar 2015 wens ik u veel succes met de verdere invulling en uitvoering van het
transformatieplan,

Met vriendelijke groet,

Wim Hazeu
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BIJLAGE
Beoordelingsrapportage Jaarverslag 2014
Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

Algemeen beeld
Ruim 4 jaar nadat betrokken partijen tot overeenstemming kwamen over de toekomstige invulling en de daarbij
behorende langjarige transformatieopgave van het Enci gebied (concreet vastgelegd in het plan van
transformatie) kan geconstateerd worden dat de transformatie serieus op weg is. Een ontwikkeling die ook
voor de buitenstaander steeds meer tastbare en in letterlijke zin bereikbare resultaten oplevert in een voor
Nederland unieke landschappelijke én industriële context. En een ontwikkeling die aantoonbaar wordt
gewaardeerd gezien de sterk toegenomen belangstelling voor het bezoeken en ontdekken van het Enci-gebied
als verborgen parel, een toename die inmiddels al heeft geleid tot verdere uitbreiding van zowel het
informatiecentrum als het excursieprogramma in en om de groeve.
Het jaar 2014 laat daarbij een aantal mooie tussentijdse mijlpalen zien, waarmee ik uw stichting complimenteer. Met name de voortgang ten aanzien van de inrichting van verschillende onderdelen van de groeve als ook
de verbindingen daar naar toe springen daarbij in het oog. De inrichting van de kalkgraslanden, de verdere
vormgeving van zowel de kalkzuilen als de natuurplas en een toekomstbestendig en op natuurlijke principes
gebaseerd waterplan voor de afwatering van het plangebied zijn stuk voor stuk lovenswaardige resultaten.
Daarnaast constateer ik met genoegen dat u met betrekking tot de (zeker vanuit de stad bezien) cruciale
ontsluiting van de groeve vanaf de Luikerweg grote vorderingen heeft gemaakt, welke inmiddels ook met het
grote publiek zijn gedeeld. De planvorming voor een uniek ontwerp van deze ontsluiting is afgerond, de
ﬁnanciering is geborgd en de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de daadwerkelijke realisatie
zijn gestart: een prima uitgangssituatie om in 2015 op dit punt vol te kunnen gaan oogsten.
Desalniettemin constateer ik daar tegenover ook enkele serieuze knel- en aandachtspunten, punten die een
evenwichtige ontwikkeling van, als ook de cruciale onderlinge samenhang tussen, de verschillende
gebiedsonderdelen serieus in de weg kunnen gaan staan.

Voortgang bestemmingsplanprocedure
In tegenstelling tot de gemaakte afspraken en de verwachtingen een jaar geleden bent u er niet in geslaagd om
uiterlijk in 2014 over een vastgesteld bestemmingsplan voor het totale plangebied te beschikken. Met begrip
voor de complexiteit van de materie (waarin enerzijds een ruimtelijke ordeningskader passend binnen
wettelijke voorschriften en wettelijke termijnen wordt gevraagd maar anderzijds een deels dynamische
toekomstige ontwikkeling binnen het plangebied wordt voorgestaan, welke zich binnen die wettelijke termijnen
mogelijk niet 1 dimensionaal laat vangen) vormt het achterblijven van dit kader inmiddels een serieuze
bedreiging voor het tijdig in gang kunnen zetten van noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen, met name ten
aanzien van de verdere doorontwikkeling van zowel bedrijfsterrein, kade-ontwikkeling en overgangszone. Een
bedreiging cq. vertraging waarvan zowel uw stichting als ook het bevoegd gezag zelf reeds de ongewenste
eﬀecten ondervindt, blijkens het inmiddels opgestarte traject om te komen tot een zgn. postzegelbestemmingsplan ten behoeve van de tijdige realisering van de trappartij aan de Luikerweg. Feitelijk een noodzakelijke
en extra inzet vragende 'bypass' om de dreigende en ongewenste vertraging voor dit planonderdeel in ieder
geval te voorkomen. Ik roep uw stichting, en via uw stichting ook het bevoegd gezag, dan ook met klem op om,
waar mogelijk met gebruikmaking van de handvaten die een eigentijdse vorm van ontwikkelingsplanologie
kunnen bieden, ten spoedigste tot vaststelling van het noodzakelijke ruimtelijk ordeningskader te komen.

52

Ontwikkeling overgangszone
In 2014 is met name in het noordelijk deel van de overgangszone goede voortgang gemaakt met het fysiek
realiseren van de gewenste ruimtelijke zonering tussen de verschillende deelgebieden van de overgangszone.
Dat neemt echter niet weg dat de oorspronkelijke doelstelling, te weten het uiterlijk in 2014 bouwrijp overdragen van de verschillende onderdelen van de overgangszone aan de stichting, niet is gehaald. De oorzaken
daartoe zijn divers: zo is een deel van de overgangszone nog in gebruik tbv het silextransport als onderdeel van
het ovenproces, welk gebruik de toegang tot de heringerichte delen belemmert. Daarnaast bestaat, mede
vanwege de ingelaste studie naar de toekomst van de oven na buitengebruikstelling, nog geen deﬁnitief
uitsluitsel over de deﬁnitieve eindinrichting van het betreﬀend deel van de overgangszone. Los van het gegeven
dat dit mogelijk op onderdelen tot nieuwe inzichten kan leiden, is het niet gewenst dat bovenstaande oorzaken
tot gevolg hebben dat de verdere ontwikkeling en uitgifte van wél beschikbare delen van de overgangszone
daarmee komt stil te liggen. Uitstel van de verdere doorontwikkeling én gronduitgifte van grote delen van de
overgangszone, mogelijk zelfs tot 2019, brengt immers de gewenste samenhangende en voor de stichting ook
in bedrijfseconomisch opzicht noodzakelijke, geleidelijk verlopende transformatie in gevaar. Ik roep uw
stichting dan ook op alles in het werk te stellen om de inmiddels al heringerichte delen van de overgangszone
zodanig te ontsluiten dat een verdere exploitatie van deze gebiedsdelen conform planning doorgang kan
vinden.

Blijvend Investeren in betrokkenheid en gezamenlijk commitment
Tot slot nog een laatste punt van aandacht. Ik constateer dat afgelopen jaar zowel binnen de stuurgroep, als
ook in de deelnemende moederorganisaties, een redelijk aantal personele wisselingen heeft plaatsgevonden.
Enerzijds is dit een vanzelfsprekend gegeven gedurende het langjarig traject van het te doorlopen
transformatieproces. Anderzijds vraagt deze personele doorstroming wel blijvend aandacht vanuit de
verschillende geledingen binnen de organisatie, voor het borgen van een aantal belangrijke, meer zachte
randvoorwaarden voor de noodzakelijke transformatie. Behoud en versterking van het collectief geheugen
mbt (de ontstaansgeschiedenis van) het plan van transformatie, het mede daardoor borgen van de intrinsieke
betrokkenheid van partijen bij het plan van transformatie, het borgen van de juiste deskundigheid en
noodzakelijke competenties irt de verschillende opgaven binnen het transformatieproces als ook het blijvend
investeren in de onderlinge verhoudingen tussen betrokken personen en organisaties, zijn bij complexe
veranderingsprocessen als de voorliggende transformatie stuk voor stuk van cruciaal belang. Voor zover van
toepassing vraag ik aandacht voor het actief onderhouden van deze zachte, maar even zo belangrijke facetten,
dit alles ter borging van een succesvol transformatieproces.
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II | BIJLAGE 2: Financiële onderbouwing
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