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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De gemeenteraad is goed geïnformeerd over dilemma’s die spelen rondom het 
Plan van Transformatie ENCI-Gebied.  

 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Deze informatieronde is niet rechtstreeks gericht op besluitvorming. Wel ligt er 
een relatie met (mogelijke) besluitvorming in de toekomst.  

Op termijn zal het Bestemmingsplan ENCI gebied in procedure worden 
gebracht en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.  

Het Plan van Transformatie is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, met 
instemming van onder meer de gemeenteraad in december 2009. Indien 
aanpassing over het Plan van Transformatie aan de orde zou komen, dan valt 
besluitvorming hierover binnen de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten, die 
hierover instemming zal vragen van de gemeenteraad.  

Verloop voorgaande 
proces 

Ter uitvoering van het Plan van Transformatie is in februari 2010 een 
overeenkomst gesloten tussen gemeente, provincie, ENCI/Heidelberg, 
Natuurmonumenten en Stichting Sint Pieter Adembenemend (SPA) over onder 
meer de oprichting van de Stichting Ontwikkelings Maatschappij ENCI-gebied 
(SOME). SOME heeft sinds de oprichting samen met partijen gewerkt aan de 
uitvoering binnen de kaders van het Plan van Transformatie.  

Door middel van onder meer het jaarverslag van SOME is de raad afgelopen 
jaren geïnformeerd over de voortgang.  

Mede naar aanleiding van ontwikkelingen rondom de invulling van het 
natuurbad/ waterrecreatie wil het College de raad betrekken bij de afwegingen 
en meningsvorming rondom de recreatieve ontwikkelingen. De door partijen 
opgestelde stukken Ambitiedocument Recreatie en Oplossingsrichting 
Natuurbad zijn nog niet vastgesteld in afwachting van bredere bespreking. 
Deze door SOME vrijgegeven stukken zijn bij de RIB over de moties sport (d.d. 
28 juni 2018) aan de raad verstrekt. Daarbij is aangekondigd dat het thema, als 
onderdeel van een bredere discussie over dilemma’s rondom het Plan van 
Transformatie ENCI-gebied, is geagendeerd voor de informatieronde op 28 
augustus. 

Op 11 juni 2018 hebben leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten 
een werkbezoek aan de groeve gebracht. Daarbij is aangedrongen op zo 
spoedig mogelijke agendering van dit dossier.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Inhoud  In de informatieronde wordt door middel van een presentatie in beeld gebracht 
welke dilemma’s er spelen rondom het Plan van Transformatie ENCI-gebied. 
Dit betreft (onder meer) de volgende thema’s:  

- Intensieve/extensieve invulling van het gebied; 

- Bereikbaarheid / verkeer / parkeren / ontsluiting 

- Milieuaspecten  

- Invulling waterrecreatie  

- Business case overgangszone SOME   

Toegelicht zal worden hoe door (de in) SOME (vertegenwoordigde partijen) 
wordt omgegaan met de uitwerking van deze dilemma’s in de vertaling naar 
het bestemmingsplan (ontwikkelplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet) 
en de verdere vervolgstappen om te komen tot uitvoering van het Plan van 
Transformatie.  

In verband met het zomerreces is het niet mogelijk de stukken eerder te 
bespreken/aan te leveren. De presentatie wordt zo spoedig als mogelijk 
verstrekt aan de raadsleden. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

NB het betreft een informatieronde. 
 
Uitgenodigd worden:  
- bestuur SOME   
- partners SOME: provincie, Natuurmonumenten, ENCI/Heidelberg, Stichting 
Sint Pieter Adembenemend 
- Stichting ENCI Stop 
- BOEi (AINSI) 

Vervolgtraject Afhankelijk van de door (de in) SOME (vertegenwoordigde partijen) gekozen 
koers en vervolgstappen wordt bepaald op welke wijze de gemeenteraad in het 
vervolgtraject betrokken wordt, bijvoorbeeld in de vorm van een stads- of 
raadsronde.  

In het geval van wijziging van het Plan van Transformatie binnen de 
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten, zal instemming gevraagd worden aan 
de gemeenteraad door middel van een raadsronde en een raadsbesluit. 

Een raadsronde en raadsbesluit zijn in elk geval aan de orde bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan, dat door het college in procedure gebracht zal 
worden.   

 


