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Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter heet iedereen welkom en verzorgt een korte inleiding. 
Daarna geeft hij het woord aan dhr. Sander Kleikers. Dhr. Kleikers 
begeleidt als gespreksleider de discussie rondom het startdocument 
plan van transformatie ENCI-gebied. Mw. Gybels van de Gemeente 
Maastricht geeft een korte presentatie over het voorliggende stuk ter 
aftrap van het gesprek. Vervolgens krijgen aanwezigen de gelegenheid 
om vragen te stellen aan een panel van expert, bestaande uit een 
vertegenwoordiging van de gemeente, van de provincie Limburg, van 
Natuurmonumenten, en van Stichting St.Pieter Adembenemend. Er 
volgen meerdere vragen en korte discussies over verschillende 
aspecten van het plan van transformatie.  
 
Na een korte pauze wordt aan de hand van 5 thema’s het gesprek met 
de zaal gevoerd: de thema’s zijn Groeve; Overgangszone; 
Bedrijventerrein; Verbindingen en Ontsluiting Gebied; en Rollen & 
Verantwoordelijkheden. Aanwezige inwoners en woordvoerders 
kunnen van gedachten wisselen over de beslispunten uit het 
startdocument, maar er worden ook aanvullende vragen gesteld aan 
het panel van experts. 
 
Enkele woordvoerders uit de raad uiten zorgen over het proces. Zij 
pleiten voor een uitstel van de raadsronde en een extra stadsronde. 
Dit omdat de bijeenkomst vandaag een sterk informatief karakter had, 
en omdat nog niet alle informatie over de intenties van 
Heidelberg/ENCI bekend zijn. Hierover ontstaat een discussie. De 
wethouder reageert dat de raad besluit over haar eigen agenda. Hij 
benoemd wel de mogelijke gevolgen van (langdurig) uitstel of het niet 
nemen van een startbesluit. Volgens de wethouder is de input van de 
raad noodzakelijk om als gemeente invloed te hebben op de nader uit 



te werken inhoud van een aanpassing op het Plan van Transformatie. 
Dit gebeurt namelijk samen met andere partijen. Het startbesluit is 
geen definitief besluit, maar is een eerste richtinggevende stap voor 
een definitief raadsvoorstel dat hoogstwaarschijnlijk later dit jaar 
volgt. Het voorstel over de planning zal uiteindelijk worden besproken 
in het presidium van 6 februari 2020. 

De voorzitter sluit eindelijk de vergadering. Er zal door ambtenaren 
een samenvattend verslag van de bijeenkomst worden gemaakt, dat 
zal worden toegevoegd aan de stukken van de vergadering. 
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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt? 

De raadsleden en overige aanwezigen hebben een duidelijk beeld van de 
voorgestelde beslispunten in het Startdocument, en van de dilemma’s en 
argumenten die hier aan ten grondslag liggen. 

Vorm bijeenkomst Gecombineerde Informatiebijeenkomst en Stadsronde

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit? 

De gemeenteraad

 

Verloop voorgaande 
proces

11 juni 2018: werkbezoek aan de groeve door leden van de gemeenteraad en 
provinciale staten. 

28 augustus 2018: informatieronde waarin de dilemma’s en scenario’s bij 
uitwerking van het PvT zijn voorgelegd.

17 november 2018: stadsronde waarin 6 scenario’s en de opties voor 
waterrecreatie zijn toegelicht.

27 augustus 2019: informatieronde waarin de stand van zaken over het PvT is 
toegelicht voor wat betreft: 

- de scenariokeuze en thema’s die van belang zijn in deze keuze; 
- de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak 

Stikstof en de consequenties daarvan voor realisatie van het PvT voor 
het ENCI-gebied. 



Inhoud De bij het PvT betrokken partijen hebben afgesproken samen te werken aan 
een aangepast eindbeeld, waarmee op realistische wijze wordt voldaan aan de 
ambities van het PvT. Het college vraagt het standpunt van de gemeenteraad 
over de belangrijkste thema’s waarbij aanpassing (mogelijk) aan de orde is. 
Voorstellen hiervoor zijn opgenomen in het Startdocument Plan van 
Transformatie ENCI-gebied. In de Notitie die als bijlage bij het Startdocument 
is gevoegd, is een uitgebreide toelichting op en onderbouwing van de 
voorstellen te vinden. 

In de bijeenkomst wordt deze informatie gepresenteerd. Aanwezigen kunnen 
vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over de dilemma’s en 
voorstellen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd

Informeren en in dialoog te gaan met de stad en betrokken partijen. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde

Ja, uitgenodigd worden: 

- leden provinciale staten Provincie Limburg 

- bestuur SOME

- partners SOME: Provincie, Natuurmonumenten, ENCI/Heidelberg, Stichting 
Sint Pieter Adembenemend (SPA)

- BOEi (AINSI)

- Stichting ENCI Stop

- Buurtnetwerk Jekerdal-Sint Pieter-Villapark

- overige geïnteresseerden, waaronder betrokkenen die zich bij de eerdere 
bespreekmomenten hebben aangemeld

Vervolgtraject 18 februari 2020 Raadsronde: debat over het Startdocument  

10 maart 2020 Raadsvergadering: besluitvorming over het Startdocument 


