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Actieverantw.

1.

OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter, P. Mergelsberg, opent de vergadering en heet allen van harte
welkom.
Tijdens deze extra vergadering zullen slechts 2 punten worden besproken, t.w.:
- notitie “Werkgroepen”
- notitie “Milieuruimte”.
Ná deze vergadering zullen P. Mergelsberg, R. Pasma en R. Schins nog een
apart gesprekje hebben over :
- afrekening Plan van Transformatie : brief aan de Gemeente Maastricht
- agendapunten voor Bestuursvergadering StOM op 25.06.2011.

2.

WERKGROEPEN
Aan de hand van de notitie “Werkgroepen nader bekeken” versie
dd. 9-3-2011/17/5/2011, waarop door R. Pasma op- en/of aanmerkingen zijn
gemaakt, wordt het volgende opgemerkt en/of afgesproken :
- de doelstelling is dat elk project apart wordt behandeld én de bemensing van
elk project is zeer belangrijk; de projecten worden niet opgesplitst in kaders
en projecten;
- akkoord met de stelling dat de samenstelling van de werkgroepen kan verschillen en dat niet alle partijen in alle werkgroepen vertegenwoordigt hoeven
te zijn;
- vastgesteld zal worden wie deelneemt in welke werkgroep en wie van elk
project de “kartrekker” is;

- de taken, opgenomen in de door alle partijen ondertekende overeenkomst,
moeten óók door Gemeente Maastricht en Provincie Limburg worden aangepakt en uitgevoerd. Ondersteuning door het Stichtingsbestuur is hierin niet
opgenomen;
- ENCI neemt deel namens ENCI/HeidelbergCement Holding. P. Haane zal
ENCI vertegenwoordigen;
- de relatie StOm/Parkmanagement moet eens duidelijk worden gemaakt;
- er zullen vaker onderwerpen eerst met de achterban besproken worden voordat door de Projectgroep een beslissing kan worden genomen.
2.1

Werkgroep Kade
Voorzitter : R. Schins (namens Provincie Limburg)
Lid : P. Mergelsberg namens StOm.
In de opdracht zal worden meegenomen : eventuele toekomstige
europese subsidies, hetgeen binnen de Werkgroep al volgende
aandacht krijgt.
De Werkgroep loopt op zijn einde, maar er komt nog een follow up. De
inhoud hiervan moet nog op papier worden gezet, waarna de Werkgroep een Projectgroep wordt. De belangrijkste slag in deze zal door
ENCI moeten worden uitgevoerd.
De opdracht zal door P. Haane nog verbreed worden.

2.2

PHaane

Werkgroep Toeristische Projecten
Voorzitter : J. de Jong (namens StOm en niet namens de VVV).
Het Stichtingsbestuur moet eens bepalen wie namens de Stichting een
Werkgroep mag voorzitten.
Lid : P. Mergelsberg (namens StOm en niet namens ENCI).
De Haalbaarheidsstudie zal uit deze Werkgroep worden gehaald.

2.3

Werkgroep Verbindingen
Voorzitter : momenteel P. Mergelsberg. E. Habets zal gevraagd worden
of hij de voorzittersrol wil gaan vervullen. Indien ja, zal P. Mergelsberg
lid worden van deze Werkgroep.
Ook C. van der Gugten zal in deze Werkgroep zitting nemen.
De Provincie Limburg speelt momenteel géén rol in deze Werkgroep.
De deelname van R. Pasma (namens de Provincie Limburg) wordt een
vacature. Zij zal de inhoud van haar deelname voordragen.

2.4

Werkgroep Samenwerking U.M.
Er worden momenteel geen berichten vanuit deze Werkgroep
ontvangen. De heer Odekerken zal naar de stand van zaken gevraagd
worden.
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Opgemerkt wordt dat de samenwerking met de Universiteit Maastricht
met andere universiteiten verbreed kan worden; dit dient een structureel
overleg te worden. Afgesproken wordt dat “het realiseren van relaties
met Universiteiten” opgenomen wordt in de opdracht van deze
Werkgroep.
De onderwerpen Maxiboxen en Botenopslag wordt uit de opdracht
verwijderd.
Het wordt tijd dat de adviesraad wordt ingesteld!
2.5

Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd/ ICOON Westrand
Samenstelling :
Voorzitter :
C. van der Gugten (namens SPA)
Leden :
A. Himmelreich (i.p.v. R. Schins) namens Provincie
P. Haane namens ENCI
Hr. Bisscheroux namens Hogeschool Zuyd
?? namens Gemeente Maastricht
?? namens Natuurmonumenten.
In de opdracht opnemen :
- realisatie van het ICOON
- opbouwen relatie met bouwacademie.
C. van der Gugten zal de opdracht opnieuw formuleren.

2.6

Werkgroep Stabiliteit Westrand
Deze Werkgroep start in het najaar van 2011.

2.7

Werkgroep Inrichting en beeldkwaliteitplan
Voorzitter : P. Haane (namens ENCI)
Lid : P. Mergelsberg (namens StOm)
We moeten zicht krijgen op de vervolgprocedure. Afgesproken wordt dat
in de eerstvolgende bijeenkomst van deze Werkgroep door C. van der
Gugten een presentatie over de stand van zaken wordt gehouden.
Het stappenplan moet duidelijk en ook haalbaar zijn. Gewacht wordt op
de reactie van de Gemeente Maastricht.
Door ENCI wordt nogmaals benadrukt dat ENCI slechts éénmaal geld
uitgeeft voor het Beeldkwaliteitplan.

2.8

Werkgroep Bestemmingsplan Overganszone/ENCI Bedrijventerrein/ENCI-kade
Voorzitter : P. Mergelsberg (namens StOm)
Lid : R. Jaspers i.p.v. R. Schins (namens Provincie).
In de opdracht opnemen : gesprek m.b.t. het Bestemmingsplan door
ENCI/Provincie en Arcadis voor het maken van een offerte voor het
opstellen van een voorstel om voor te leggen aan het Stichtingsbestuur.
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2.9

Werkgroep Acquisitie bedrijven
Deelnemers : SIM
LIOF : van hen is nooit meer iets gehoord. Contact hierover opnemen door P. Mergelsberg met S. Demand.

2.10

Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling
Samenstelling :
- P. Levels zal i.p.v. R. Schins (namens Provincie Limburg) zitting
nemen
- M. Medendorp zal namens de Gemeente Maastricht zitting nemen.
R. Schins zal m.b.t. de Breeam-toets informeren naar het eventueel
vrijkomen van subsidies.

2.11

TOEVOEGEN : WERKGROEP COMMUNICATIE
In de vergadering van het Stichtingsbestuur zal gevraagd worden deze
Werkgroep in het leven te roepen.
De omgevingscommunicatie is in handen van de Gemeente Maastricht.
De notitie van R. Schins zal in de vergadering van de Projectgroep op
16.06.2011 besproken worden.

3.

WERKGROEP MILIEURUIMTEBEHEER
C. van der Gugten heeft een aparte notitie geschreven met zijn op- en/of
aanmerkingen op de samenstelling, inhoud, verdeling, etc. van deze Werkgroep.
Afspraak : C. van der Gugten en P. Haane zullen een nieuw tekstvoorstel
maken en dit in de vergadering van het Stichtingsbestuur op 15.06.2011 voorleggen.

Alle gemaakte op- en/of aanmerkingen c.q. wijzigingen/aanpassingen zullen in
de notitie worden opgenomen en tijdens de Bestuursvergadering StOM op
15.06.2011 aan de orde komen.
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4.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
Donderdag 16 juni om 12.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht
Frequentie
Duur
Vergaderlokatie

: 1x per maand
: 2 uren
: Zaal 607 of 601 bij ENCI-Maastricht

VAST TE STELLEN :
?? AUGUSTUS
Dinsdag
20 september
?? OKTOBER
?? NOVEMBER
Dinsdag
13 december

14.00 uur

14.00 uur
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