
Besluitenlijst
Onderwerp Startdocument Plan van Transformatie ENCI-gebied

Datum Behandeling 18 februari 2020

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam

Aanwezig De wethouder, woordvoerders, vertegenwoordigers van de verschillende 
stakeholders en zo’n 30 deelnemers aan de stadsronde.

Woordvoerders Dhr. Mertens (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Schut (SP), dhr. Vrehen (SP), 
dhr. Garnier (PVM), mw. Meese (PVM), dhr. Bronckers (50PLUS), dhr. Boelen 
(SPM), dhr. Mermi (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. 
Bolleman (GroenLinks), dhr. Vander Gugten (GroenLinks), dhr. Beckers (VVD), 
mw. Heine (CDA).

Voorzitter Dhr. Severijns

Secretaris Dhr. Jutten

Samenvatting en 
afspraken 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het betreft 
vanavond een tweede stadsronde die is ingepland om raadsleden en 
burgerleden de gelegenheid te geven inwoners te bevragen over hun 
bijdragen uit de eerste stadsronde, en om verder met elkaar in gesprek te 
gaan. Woordvoerders stellen vragen en gaan met elkaar en met inwoners in 
gesprek over het Plan van Transformatie ENCI. Er is ook gelegenheid voor 
inwoners om nieuwe bijdragen te delen met de raad. Uiteindelijk concludeert 
de voorzitter dat het stuk rijp is voor bespreking in de raadsronde, die 
waarschijnlijk op 10 maart zal plaatsvinden.

Rondebriefje Informatieronde / Stadsronde
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Datum 18 februari 2020

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Behandelend ambtenaar Karin Gybels
Telefoonnummer: 043-350 4678
Karin.Gybels@maastricht.nl

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt? 

De raadsleden 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 Stadsronde: rondetafelgesprek door de raad met aanwezige betrokkenen

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. 

1 februari 2020: gecombineerde informatiebijeenkomst en stadsronde waarin:
- een presentatie gegeven is over de stand van zaken en de 

voorgestelde beslispunten in het startdocument;
- discussie heeft plaatsgevonden tussen de circa 100 deelnemers (leden 

gemeenteraad en provinciale staten, betrokken partijen/organisaties, 
bewoners en overige betrokkenen). 

Een verslag op hoofdlijnen van de bijeenkomst op 1 februari 2020 en de 
ontvangen schriftelijke reacties, worden uiterlijk 14 februari 2020 gepubliceerd.  

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. Deze informatie is toegelicht in een presentatie tijdens 
de gecombineerde informatiebijeenkomst en stadsronde op zaterdag 1 februari 
in AINSI. 

De aanwezigen kunnen 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/betrokkenen die zich bij de eerdere 
bespreekmomenten met hun e-mailadres hebben aangemeld

Vervolgtraject 10 of 24 maart Raadsronde: debat over het Startdocument  

24 maart Raadsvergadering: besluitvorming over het Startdocument 


