
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde 

Onderwerp  Stand van zaken Plan van Transformatie ENCI-gebied 

Datum Behandeling  27 augustus 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder Krabbendam 

Aanwezig  De wethouders, ambtenaren, woordvoerders en 22 inwoners en 
belanghebbenden.  

Woordvoerders  De dames Heine (CDA), Hermens (GroenLinks), Meese (PVM). 

De heren Barendse (D66), Pas (D66), Van der Gugten (GroenLinks), Vos 
(GroenLinks), Willems (SPM), Courbois (SPM), Bronckers (50PLUS), Peeters 
(CDA), Beckers (VVD), Geurts (PVV), Jacobs (PvdA). 

Voorzitter  Dhr. Severijns 

Secretaris  Dhr. Jutten  

Samenvatting en 

afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft het 

woord aan mevrouw Gybels van de gemeente Maastricht. Zij geeft een 

presentatie over de stand van zaken rondom het plan van transformatie ENCI-

gebied. Daarna is er ruimte voor vragen van raadsleden en burgerleden, onder 

andere over het vervolgproces. Deze vragen worden door de wethouder of 

ambtenaar beantwoord. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. 

 

Rondebriefje Informatieronde  

Onderwerp Stand van zaken Plan van Transformatie ENCI-gebied 

Datum 27 augustus 2019 

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 stand van zaken over Plan van Transformatie ENCI-gebied is helder in 
beeld, met name 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.  

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Deze informatieronde is niet rechtstreeks gericht op besluitvorming. Wel ligt er 
een relatie met verschillende besluiten in de toekomst. Een uitgebreide 
toelichting op mandaat en besluitvorming is te vinden in de 
raadsinformatiebrief van 6 juni 2019.    



 

 

 

 

 

 

 

Verloop voorgaande 
proces 

15 december 2009: instemming gemeenteraad met het Plan van Transformatie 
ENCI-gebied  

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, waarover aanwezigen een eerste mening 
hebben gegeven. De resultaten zijn meegenomen in de verdere uitwerking van 
de scenario’s. 

Inhoud  Door middel van een presentatie wordt de stand van zaken rondom het Plan 
van Transformatie ENCI-gebied voorgelegd, met als belangrijkste thema’s:   

- de 4 uitgewerkte scenario’s waarin op verschillende manieren wordt 
omgegaan met de dilemma’s die voorliggen bij realisatie van het PvT ENCI-
gebied, en de keuzes die hierin van belang zijn;  

-de consequenties op die scenariokeuze van de uitspraak van de Raad van 
State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Duidelijk is dat deze 
uitspraak, die heeft plaatsgevonden op 29 mei 2019, grote impact zal  hebben 
op onder meer dit dossier. 
 
NB de analyse van de consequenties van de PAS-uitspraak is gedurende het 
zomerreces doorgelopen, met inachtneming van landelijke actuele 
ontwikkelingen en inzichten. Om die reden wordt de presentatie in de eerste 
helft van augustus definitief gemaakt, en op 20 augustus voorgelegd aan het 
college. Aansluitend aan de collegebespreking van 20 augustus wordt de 
presentatie ter beschikking gesteld aan de raad. 
 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, uitgenodigd worden:  

- leden gedeputeerde staten en provinciale staten  

- bestuur SOME 

- partners SOME: provincie, Natuurmonumenten, ENCI/Heidelberg, Stichting 
Sint Pieter Adembenemend 

- BOEi (AINSI) 

- Stichting ENCI Stop 

Vervolgtraject Als er meer duidelijkheid is welke (onderdelen van) scenario’s nog mogelijk zijn 
in relatie tot de PAS uitspraak, kan er een afweging plaatsvinden. In dit proces 
wordt de raad betrokken.  

De uiteindelijke besluitvorming ten aanzien van het Plan van Transformatie, 
bestemmingsplan en financiën, wordt voorgelegd aan de raad. De inhoud, 
vorm en timing van die besluiten zijn mede afhankelijk van de analyse van de 
consequenties van de uitspraak over het PAS.  

 


