Jekerweg 36 , 6212 GC Maastricht

Jaarverslag 2013
“….En vanuit dat perspectief wil ik graag pleiten voor het op termijn, na sluiting van
de productielijn, in stand houden van de ENCI-oven in zijn huidige fysieke
verschijningsvorm, een oven die toch decennia lang het hart van de industriële
activiteiten heeft gevormd….” Aldus W. Hazeu bij zijn commentaar als onafhankelijke
deskundige op het Jaarverslag 2013 van SOME.
Werkzaamheden Sint Pietersberg Adembenemend (SPA)
Sinds eind 2010 bewaakt de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) de
voortgang en de kwaliteit van de transformatie van het ENCI-gebied. Hierbij gaat het vooral
om de transformatie van de groeve, overgangszone, bedrijventerrein en de kade. Naast SPA
nemen deel aan deze stichting: Provincie, Gemeente, ENCI en Natuurmonumenten.
Coen van der Gugten is namens SPA lid van het bestuur van SOME. Een projectgroep
bereidt de vergaderingen van SOME voor. Ook daar maakt Coen van der Gugten deel van
uit. Bestuur en projectgroep worden gevoed door een dertiental werkgroepen. Nieuw is de
werkgroep waterbeheer. Deze werkgroep voegt een belangrijk en onmisbaar element toe
aan de al bestaande werkgroepen. Waterbeheer is immers essentieel voor de toekomstige
groeve (denk b.v. aan de natuurzwemplas). Voor meer informatie verwijzen we naar het, dit
maal goed leesbare, Jaarverslag 2013 van SOME. Dit is te vinden op de website www.encigebied.nl
Het bestuur van SPA vergaderde in 2013 vijf keer, mede aan de hand van de stukken van
het bestuur van SOME. Naast de bestuursleden Coen van der Gugten (voorzitter) Huub
Keybets (secretaris) en Igo Gorissen (penningmeester) nam ook Klaas Westerterp als
waarnemer van de Stichting ENCI STOP (kortweg SES) aan de vergaderingen deel.
Enkele krenten uit de pap
Op alle onderdelen van het transformatieplan werd in het verslagjaar voortgang geboekt.
Vooral de ontsluiting van delen van de groeve via o.a. het informatiecentrum heeft zichtbaar
vorm gekregen, al blijft het de vraag of de doelstelling voor 2015 (realisatie van 80% van het
transformatieplan) gehaald zal worden. Vooral het bestemmingsplan dat een
bestuursrechtelijke vertaling moet zijn van de begin 2010 tussen de betrokken partijen
gesloten, privaatrechtelijke overeenkomst, blijkt een taaie materie. Begin 2014 zal het
bestemminsplan aan de gemeente worden aangeboden en komt het ‘in procedure’.


Bidbook Geopark Maastricht: het Geopark , gesitueerd in de ENCI-groeve, is in feite een
modern museaal concept (belevingspark) ter vervanging van het huidige, 100 jaar oude
Natuur Historisch Museum Maastricht. Het bidbook dat hieraan een visuele vertaling
geeft, werd in april aangeboden aan het bestuur van SOME en zeer positief ontvangen.
Tegelijk besloot het bestuur vanwege tactische redenen te wachten met het officieel
aanbieden van het bidbook aan Gemeente, Provincie en andere relevante organisaties.
Het mislopen van de kandidatuur van Maastricht als Culturele Hoofdstad 2018 was voor
SPA het moment om in de publiciteit aandacht te vragen voor dit vernieuwend concept.
Het Geopark Maastricht kan volgens SPA een belangrijke impuls geven aan de culturele,
recreatieve en economische structuur van stad en euregio.
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Plan Monuta voor crematorium: menige Maastrichtenaar heeft waarschijnlijk verwonderd
op gekeken toen hij/zij vernam van de plannen van Monuta. Het bouwen op de
overgangszone nabij de visvijver van het meest duurzame crematorium van Nederland.
Binnenskamers waren de reacties dan ook niet direct positief. Ook SPA is van mening
dat er nog wel wat water door de Maas moet voordat dit plan werkelijkheid is. De grootste
opgave voor Monuta is het ontwerpen van een crematorium dat past binnen de kaders
van het transformatieplan, met name de plannen voor de groeve en de overgangszone.
Het wachten is op de plannen die Monuta straks op tafel zal leggen.

Communicatie met de omgeving
Goede communicatie met de omgeving is van essentieel belang voor het draagvlak van het
transformatieplan. Begin 2013 was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden met als
belangrijkste onderwerpen de overgangszone en de nieuwe verbinding tussen de Luikerweg
en de ENCI-groeve (inclusief een trap van 40 m.). Ook vond er een wandeling plaats over
het ENCI terrein. In juni 2013 vonden er drietal bijeenkomsten plaats speciaal gewijd aan het
bestemmingsplan voor het ENCI-gebied. In al deze bijeenkomsten heeft SPA een actieve rol
gespeeld.
Sinds begin 2013 is de website van SOME (zie boven) in de lucht. In de loop van 2013 heeft
deze site steeds meer inhoud gekregen, maar dit proces is nog niet afgerond.
Geïnteresseerden kunnen daarnaast gebruik maken van de website van SPA
www.sintpietersbergadembenemend.nl
Tot slot
SPA realiseert zich dat het, formeel gesproken, organisaties op het terrein van natuur en
milieu vertegenwoordigt. Zo vond in het verslagjaar overleg plaats met het Buurtplatform Sint
Pieter. Ook had SPA het afgelopen jaar regelmatig contact met gelijkgestemde organisaties
via het lidmaatschap van het Platform Luchtkwaliteit van de Gemeente Maastricht. Het
voorstel van de Gemeente om op het terrein van de Tapijnkazerne een openbare
parkeergarage te vestigen, bracht SPA het afgelopen jaar overigens ertoe uit deze ad hoc
commissie te stappen. Ook trof SPA genoemde organisaties afgelopen jaar diverse keren via
het overleg rond de nieuwe natuurvisie Sint. Pietersberg 2014-2025 van Natuurmonumenten.
SPA is van plan komend jaar (nog meer) werk te maken van het leggen van contacten met
organisaties op het terrein van natuur en milieu. SPA wil nagaan hoe deze organisaties
aankijken tegen het transformatieproces en wat hun wensen zijn.
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