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Actieverantw.

1.

OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
P. Mergelsberg heet allen van harte welkom.
1.1

Wm-vergunning ENCI
De door R. Schins toegezonden e-mail wordt ter kennisgeving
aangenomen.
Er is nog een andere motie in behandeling, waarover echter nog geen
verdere informatie voorhanden is bij R. Schins.

2.

VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE 20e én de (extra) 21e
VERGADERING DD. 21.01.2014 én 20.02.2014 VAN DE PROJECTGROEP
2.1

Verslag 20e vergadering dd. 21.01.2014
Het verslag wordt goedgekeurd.
Verslag 21e (extra) vergadering dd. 20.02.2014
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.2

Actiepuntenlijst
Ad 2. Icoon
------P. Mergelsberg heeft in een persoonlijk gesprek met
M. Rooyakkers het standpunt van de Projectgroep toegelicht. Hij
zal nog een laatste gesprek met hem voeren, waarna dit punt
kan worden afgesloten.
Ad 4. Toegang Luikerweg
-------------------------De motivatie voor de keuze van de trap is door E. Habets op
papier gezet en naar de PG-leden gezonden.
Door P. Konings wordt medegedeeld dat de Gemeente
Maastricht € 50.000,-- heeft vrij gemaakt voor de trap.
HH. Haane en Schins zullen een voorzet maken hoe de lening
omgezet kan worden naar een schenking. In de Bestuursvergadering op 17.04.2014 zal dit aan de orde worden gesteld.

PHa/RSc
PMer

Ad 5. Bestuursvergadering dd. 06.02.2014
-----------------------------------------------Eventuele punten zijn aangedragen en op de agenda geplaatst;
de vergadering heeft inmiddels plaats gevonden en het concept
verslag is naar de PG-leden gezonden.
Ad 6. Communicatie
------------------Input van RDVA : zie punt 4.1 van dit verslag.
Ad 7. Overdracht terreinen ENCI aan Stichting
----------------------------------------------------Rond 1 mei 2014 wordt de overdracht van het Infocentrum en de
Overgangszone verwacht.
Ad 8. Vaststelling overdracht D’n Observant, ENCI-bos en OehoeVallei
-------------------------------------------------------------------------------Het document is door E. Habets voorbereid.
Ad 9. Beheer Overgangszone
------------------------------Is door HH. Mergelsberg, Habets en Konings besproken.
Ad 11. Voortgang GEOPARK
-----------------------------Staat op de agenda onder punt 6.6.1.
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Ad 13. Communicatieplan
------------------------P. Mergelsberg heeft inmiddels met H. Janssen (Satijn+) een
gesprek gehad over hun rol binnen het Plan van Transformatie.
Nogmaals wordt afgesproken dat H. Janssen géén supervisor
wordt voor de Groevewerkzaamheden.
Ad 14. Icoon
------Staat op de agenda onder punt 6.6.2.
Ad 15. Informatiecentrum D’n Observant
-------------------------------------------De uitbater is door P. Mergelsberg op de hoogte gesteld van de
huidige én de toekomstige situatie. De uitbater is bereid hierin te
investeren.

3.

BESLUITEN BESTUUR SOME
3.1

4.

Verslag Bestuursvergadering dd. 06.02.2014
Het toegezonden verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.

WERKGROEP COMMUNICATIE
4.1

Presentatie Fase 1 – ENCI-gebied
Chris de Vries en David Rademacher geven een toelichting hierop.
- Routes en Verbindingen
P. Haane stelt de vraag welke begrenzing we gaan nemen.
De route van het vervoer én de Maas zijn belangrijke aspecten in het
Plan van Transformatie.
RDVA zal daarom in haar presentatie meenemen als begrenzing : de
Maas, de Jeker, het Albertkanaal en de Mergelweg.
R. Schins stelt voor dat RDVA één schaalniveau toevoegen. Hierbij
zullen dan ook de Luikerweg en Petit Lanaye worden gevoegd.
Ook het openbaar vervoer (toekomstig Maastrichts Busvervoer en
toeristenvervoer door Rederij Stiphout) zullen moeten worden meegenomen.

RDVA zullen dit alles eens goed bekijken en zullen een tussenfase
opstellen waarin dit alles is opgenomen. Zij zullen ook de vóór- en
nadelen hiervan op papier zetten zodat een compromis kan worden
gevonden.
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- Groeve Hoogte en Randen
Afgesproken wordt nogmaals dat de zuil/pilaar in de Groeve gewoon
blijft staan; deze zal echter wel afbrokkelen, maar dat is geen
probleem en hoort in dit natuurgebied.
Veiligheid in de natuur/in het recreatiegebied moet eens apart goed
besproken worden.
E. Habets geeft aan dat veiligheid in een natuurgebied erg rekkelijk is.
Wel moet tussen hoofdroute en pad een veilige natuurlijke
“afrastering” (bijvoorbeeld hagen, struiken, etc.) worden aangebracht.
Afgesproken wordt dat de Werkgroep Verbindingen zich gaat buiten
over de onderdelen Veiligheid en Ontsluiting Groeve, zodat deze
punten niet ook nog in andere gremia volop aan de orde komen
(tijdplanning). E. Habets zal deze Werkgroep vóór eind april 2014 bij
elkaar roepen voor een bijeenkomst waarvoor ook RDVA zal worden
uitgenodigd.
EHab
Geconcludeerd wordt dat het Waterplan de leidraad voor de verdere
plannen!
- Interviews
Inmiddels hebben interviews plaatsgevonden met o.a. alle Bestuursleden, Projectgroepleden, een afgevaardigde van de Gemeente
Riemst, Prof. Soete, de heer Hazeu, mevrouw Paulussen van ENCI
Stop. Nog in de planning staan gesprekken met G. Gach (16.04.2014)
en E. ten Bokum (01.04.2014).

6.

DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITSBEWAKER VCAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE (Werkgroepen)
6.1

Werkgroep Verbindingen
6.1.1 Trap Luikerweg – Presentatie door C. de Vries en
D. Rademacher
Het wordt als zeer positief ervaren dat de trap in het natuurlijk
landschap wordt geïntegreerd!
E. Habets pleit nogmaals sterk voor een in de groeve uitstekend
uitzichtplatform met een beleving over 360º. Dit is een principieel
punt. Het uitzichtpunt moet uniek zijn, waardoor dit zich ook van
andere uitzichtpunten kan onderscheiden. Indertijd is
afgesproken dat dit punt in het verlengde van de Luikerweg zou
komen te liggen. Door dit uitkijkpunt in/tegen de berg te maken,
vervalt het uitzicht over de groeve over 360º.
Als we unieke momenten kunnen creëren, moeten we dat niet
laten. Een tussenoplossing zou kunnen zijn om halverwege de
berg een uitkijkpunt aan te brengen.
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Opgemerkt wordt dat de hoogte tussen de groevebodem en de
ingang van het gangenstelsel op die plek 3 à 4 meter wordt.
Het idee om door het gangenstelsel een doorlooppad te maken
is niet mogelijk aangezien dit onstabiele plekken zijn. Indien
deze plekken gestabiliseerd zouden moeten worden, zal dit zeer
hoge kosten met zich meebrengen.
Ook financieel moet dit alles zeer goed bekeken worden, o.a. de
kosten van het meer afgraven van gronden op de plek waar het
uitzichtpunt uiteindelijk wordt geplaatst.
HH. Mergelsberg en Habets zullen de risico’s van de beveiliging
van de trap langs de wand (vallend materiaal) eens zeer goed
bespreken.

PMer/
EHab

Door P. Konings word opgemerkt dat de “capaciteit van de trap
én de gewenste stroom bezoekers in de totaalplanning meegenomen moet worden.
Acties :
- RDVA zal het 360º uitkijkpunt verder uitwerken
- RDVA werkt de plaatsing van het uitkijkpunt vanaf de
Luikerweg rechtdoor (dus niet via een weg links- of rechtsaf)
verder uit
- RDVA koppelt het e.e.a. terug aan E. Habets op Fort St. Pieter.
Naar aanleiding van de vraag van P. Haane of dit soort onderwerpen zo uitvoerig binnen de Projectgroep moet worden
besproken, antwoordt P. Mergelsberg dat dit wel de bedoeling is.
Het is wel goed dat de Werkgroep Verbindingen weer in het
leven wordt herroepen, zodat deze dit soort onderwerpen
uitvoerig kan bespreken.
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9.

VOLGENDE VERGADERINGEN
Rekening houdende met de voorbereiding voor de geplande Bestuursvergaderingen zijn de volgende vergaderdata voor 2014 van de Projectgroep vastgesteld :
PROJECTGROEP (zijn vastgelegd)

BESTUUR (zijn vastgelegd)

Dinsdag 21 januari 2014

Donderdag 6 februari 2014

Extra vergadering op Donderdag 20 februari 2014 van 10.00 tot 12.00 uur
waarbij o.a. de volgende punten aan de orde zullen komen :
- Bestemmingsplan
- Communicatieplan (o.a. RVDA)
- Geopark
- Icoon (Marijn Rooyakkers)
Een agenda voor deze vergadering wordt nog tijdig toegezonden.

Dinsdag 1 april 2014

Donderdag 17 april 2014

Ingelaste vergadering op Woensdag 9 april 2014 van 11.00 tot 14.00 uur waarbij de
agendapunten van de vergadering van 1 april 2014 verder worden behandeld (voor
broodjes wordt gezorgd) (P. Konings afwezig)
Dinsdag 3 juni 2014 (E. Habets vakantie)

Donderdag 19 juni 2014

Dinsdag 9 september 2014
Dinsdag 11 november 2014

Donderdag 25 september 2014
Donderdag 27 november 2014

telkens van 10.00 tot 12.00 uur
in vergaderzaal 607 bij ENCI te Maastricht

telkens van 10.00 tot 16.00 uur
in Infocentrum D’n Observant
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ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013/2014
PROJECTGROEP
NR.
ONDERWERP
ACTIE DOOR
BESPROKEN
OPNIEUW AAN
in c.q.
DE ORDE OF
op/punt
GEREED
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Beheer Overgangszone :
- 1e stap met concrete afspraken
m.b.t. Parkeerplaats en Visvijver
op papier zetten
- Notitie schrijven voor volgende
PG-vergadering
In Bestuursvergadering 17.04.2014:
voorstel voor “hei-sessie” doen
(afhankelijk van onderzoek door
Pouderoyen)
Bestemmingsplan : binnen de
Gemeente Maastricht informeren
naar :
- Infocentrum apart te bestemmen
- toegang Luikerweg apart te
bestemmen
Informatiecentrum D’n Observant :
uitgangspunten m.b.t. Duurzaamheid Informatiecentrum op papier
zetten
Toegang Luikerweg :
- voorzet maken m.b.t. lening
omzetten in schenking
- voorstel in Bestuursvergadering
dd. 17.04.2014 aan de orde
stellen
Groeve Hoogte en Randen : WG
Verbindingen + RDVA vóór eind
april 2014 bij elkaar roepen
Trap Luikerweg : risico’s beveiliging
van trap langs wand bespreken

PG 19
14.11.2013
PG-vergadering
03.06.2014

EHab/PKon
PKon
PG 20
21.01.2014
PMer
PKon

PG 21
20.02.2014/1.

PG 21
20.02.2014/5.
EHab
PG 22
01.04.2014/2.2
PHa/RSch

PMer
PG 22
01.04.2014/4.1
EHab
PMer/EHab

PG 22
01.04.2014/6.1.1
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