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  Actie-

verantw. 

   

1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA  

   

 1.1 Opening 

P. Mergelsberg heet allen van harte welkom.   
 

   

   

2. GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE 

VERGADERING VAN DE PROJECTGROEP NR. 31 DD. 06.07.2015 
 

 

   

 2.1 Verslag 

Inhoudelijk geen opmerkingen. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Actiepuntenlijst 

 

Ad 1. Werkgroep Kade 

---------------------- 

Het rapport van Cauberg Huygen is aan het Bestuur SOME én 

aan ENCI gezonden. 

 

Ad 2. Toekomstige inrichting Overgangszone 

---------------------------------------------------- 

Informatie c.q. expertise m.b.t. horecamogelijkheden etc. zullen 

ook tijdens de Workshop op 25.09.2015 aan de orde komen. 
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Ad 3. Werkgroep Inrichtingen 

------------------------------- 

Komt op 09.10.2015 voor de eerste keer bij elkaar. 

 

Ad 4. Ontwikkeling Overgangszone 

-------------------------------------- 

De vertraging is door ENCI middels een presentatie aan het 

Bestuur SOME toegelicht en door hen geaccordeerd. Deze 

presentatie zal basis zijn voor de te houden Workshop op 

25.09.2015.  

 

Ad 5. Werkgroep Kade 

---------------------- 

HH. Mans en Mergelsberg hebben een gesprek gehad over het 

uitzetten van lijnen in deze. Diverse punten zijn op papier gezet. 

De Werkgroep zal nog bij elkaar worden geroepen. 

 

Ad 6. Ontdekking bloem en plant 

------------------------------------ 

Het schrijven van een artikel  hierover is door HH. Habets en 

Gach besproken. 

   

   

3. INFORMATIE UIT BESTUUR SOME  

   

 3.1 Peilstokrapport 

P. Mergelsberg heeft met alle partijen gesprekken gevoerd en op papier 

gezet. De conclusie van deze gesprekken is in een notitie verwoord en 

zal tijdens de Bestuursvergadering op 01.10.2015 besproken worden. 

99 % van de conclusie is akkoord. In de tijdsplanning zal her en der nog 

iets gewijzigd moeten worden. 

 

   

 3.2 Opvolging Adviezen W. Hazeu 

Ook W. Hazeu is bij het opstellen van het Peilstokrapport betrokken. 

 

3.2.1 Voortgang Bestemmingsplan 

De Crisis- en Herstelwet geeft wat meer ruimte om meer 

mogelijkheden te hebben om het Bestemmingsplan sneller op te 

stellen. Dit geeft meer perspectief en het geheel bevindt zich nog 

steeds binnen de termijn. 

Het Ministerie en de Bestuurders zijn opnieuw akkoord gegaan 

met het voorstel en het opgegeven tijdpad. Eind 2015 zal het 

Bestemmingsplan op tafel liggen. Ná de zomer van 2016 dient 

de overheid met het Bestemmingsplan akkoord te gaan. 

Afgesproken wordt dat Vereniging Natuurmonumenten 

betrokken wordt met het lopende proces. 

 

3.2.2 Ontwikkelen Overgangszone 

Zie de punten 2.2 Ad 4.en 6. van dit verslag. 
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3.2.3 Blijvend investeren in betrokkenheid en committment 

Dit punt is dus opgenomen in het opstellen van het Peilstok-

rapport. 

P. Konings vraagt om te trachten een referentie te vinden in de 

omgeving wat betreft een overgangszone en deze met een 

aantal Projectgroepleden te bezoeken, zodat ook andere 

mogelijkheden gevonden kunnen worden. 

Hiermee wordt gewacht totdat de Workshop van 25.09.2015 

heeft plaats gevonden. 

   

 3.3 Overdracht Gronden in Erfpacht - Verzekeringen 

De Stichting SOME heeft inmiddels een klein deel in erfpacht gekregen, 

met name Chalet D’n Observant, waarop verzekeringen van toepassing 

zijn. 

De firma Adviseur Schade Mandema & Partners uit Den Haag heeft 

opdracht gekregen een aantal offertes (o.a. 

aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bestuursaansprakelijkheids-

verzekering, brandverzekering) voor SOME op te stellen.  

 

   

   

4. FINANCIEEL BEHEER STICHTING  

   

 4.1 Stand van zaken 

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de financiële gegevens. 

Verwacht wordt dat 2015 op plan zal uitkomen. 

 

HH. Maka en Mergelsberg zullen een gesprek hebben over het 

visualiseren van de liquide middelen naar de toekomst toe. 

 

 

 

 

JMa/ 

PMer 

   

   

5. TRAP LUIKERWEG  

   

 5.1 Beelden 

Het gehele proces, ook het bouwproces, lopen goed. De bouw is zonder 

accidenten opgeleverd. Ook de juridische afname heeft plaats 

gevonden; de technische afname vindt op 01.10.2015 plaats. 

 

De Werkgroep Inrichtingen houdt zich o.a. bezig met de verbindingen 

tussen de Trap en de Groeve. Deze dienen vóór medio 2016 gereed te 

zijn. De toegang tot de trap blijft voorlopig i.v.m. waarborging van de 

veiligheid nog dicht en dit wordt ook duidelijk aan het publiek kenbaar 

gemaakt middels borden bij de trap. 

De veiligheid is weliswaar gegarandeerd door de bouwvergunning, maar 

dit is een dusdanig belangrijk item (voor de gehele Groeve), dat dit eerst 

goed onderzocht moet worden. Vóór de openstelling van de Groeve 

moet de veiligheid dus gewaarborgd zijn, hetgeen door de juristen zeer 

goed moet worden uitgezocht. 

 

   

 5.2 Financiën 

Het gehele project ligt binnen tijd én binnen budget. 
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 5.3 Officiële Opening 

Op 28.10.2015 vindt de officiële opening plaats. Samenkomst is in het 

Chalet en dan wordt via de overgangszone (uiteraard onder 

begeleiding) naar de Trap en naar boven gelopen. In het Chalet zullen 

eerst door de afgevaardigden van de 5 partijen zeer korte speeches 

worden gehouden. P. Mergelsberg zal het e.e.a. coördineren (wie vertelt 

wat en vermijden van dubbelingen. 

Bijgaand een kopie van de uitnodigingsbrief die op 05.10.2015 werd 

verzonden. 

 

Informatiepanelen : het voorstel hieromtrent van Vereniging Natuur-

monumenten wordt door P. Mergelsberg en N. Rokx bekeken en van 

commentaar voorzien. 

 

 

 

 

 

 

PMer 

 

 

 

 

PMer/ 

NRo 

   

   

6. RAPPORT “BOUWRIJP MAKEN OVERGANGSZONE”  

   

 Aan de hand van de door ENCI aan SOME gepresenteerde visie, werd door 

HH. Rademacher en de Vries van RDVA een toelichting/presentatie gegeven 

op de door hen verwerkte gegevens in hun plan. Deze presentatie zal ook 

gebruikt worden tijdens de te houden Workshop op 25.09.2015. De hieruit naar 

voren komende ideeën zullen besproken worden en eventueel in het plan 

ingepast worden. 

 

Toevoeging door P. Haane : 

“Tijdens laatste vergadering heeft hij voorgesteld om nu ook al te zoeken naar 

een definitieve oplossing voor het knelpunt Zuid op de +38 meter zone. 

 

Hij geeft tevens aan dat de Directeur van ENCI-Maastricht datgene wat de 

Projectgroep SOME voorlegt m.b.t. de ovenbuis, voorlegt aan het MT 

Maastricht en de Interne Stuurgroep PvT binnen ENCI.  

P. Haane geeft aan dat hij ter vergadering namens ENCI dus geen groen licht 

kan geven op het eerste plan van aanpak over de toekomst van de ovenbuis”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHa 

   

   

7. INTERREG VB-PROGRAMMA  

   

 Onder leiding van Jos Ernenst wordt door Bureau Buiten gewerkt aan het 

opmaken van een concept call. 

RDVA bereidt de visualisatie voor van dit project. 

 

   

   

8. DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-

BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE (Werkgroepen) 
 

   

 8.1 Werkgroep Inrichting 

Start op 09.10.2015. 
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 8.2 Werkgroep Energie – Eindrapport 

Eindrapport is verschenen. 
 

   

 8.3 Werkgroep Kade 

Wordt onderdeel van het Interreg VB-programma. 

 

   

   

9. RONDVRAAG EN SLUITING  

   

 Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.  

   

   

10. VOLGENDE VERGADERINGEN  

   

 Rekening houdende met de voorbereiding voor de geplande Bestuurs- 

vergaderingen zijn de volgende vergaderdata voor 2015 van de Project- 

groep vastgesteld : 

 

Donderdag 5 februari 

Extra Donderdag 5 maart (vervolg van vergadering 05.02.2015) 

Donderdag 9 april 

Donderdag 4 juni  vervallen 

Donderdag 16 juli  vervroegd naar 06.07.2015  

Donderdag 10 september werd verzet naar 24.09.2015 om 09.00 uur  
Extra Vrijdag  9 oktober 13.00 tot 16.00 uur  i.v.m. Ovenbuis 

Donderdag 12 november 

 

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht. 

 

 

 
VOORSTEL VERGADERDATA PROJECTGROEP IN 2016 - ACCORDEREN 

 
PROJECTGROEP    BESTUUR 

Donderdag 4 februari   Donderdag 18 februari 

Donderdag 7 april    Donderdag 21 april 

Donderdag 8 juni    Donderdag 23 juni 

Donderdag 15 september   Donderdag 29 september 

Donderdag 10 november   Donderdag 24 november 

 

telkens van 10.00 tot 12.00 uur. 
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ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2014/2015 

PROJECTGROEP  

NR. ONDERWERP ACTIE DOOR BESPROKEN 

in c.q. 

op/punt 

OPNIEUW AAN 

DE ORDE OF 

GEREED 

     

1. Financiele gegevens : gesprek over 

visualiseren liquide middelen naar 

de toekomst toe 

 

P. Mergelsberg/ 

J. Maka 

PG 32 

24.09.2015/4.1 

 

2. Officiële Opening Trap Luikerweg : 

- diverse toespraakjes coördineren 

- voorstel m.b.t. Informatiepanelen 

  bekijken en van commentaar  

  voorzien 

 

P. Mergelsberg 

 

P. Mergelsberg/ 

N. Rokx 

PG 32 

24.09.2015/5.3 

 

3. Toekomst Ovenbuis : Directeur 

ENCI-Maastricht dient hetgeen PG 

SOME heeft voorgelegd voor te 

leggen aan het MTM + de Interne 

SG PvT ENCI 

 

 

 

 

P. Haane 

PG Extra 

12.11.2015/2.1 

 

4. Toekomst Ovenbuis :  

- uitzoeken of sloopvergunning ook 

  sloopverplichtend is 

- document voorleggen aan Bestuur 

 

 

P. Konings 

P. Mergelsberg 

PG Extra 

12.11.2015/3. 

 

     

 

 

 

 

 

 


