
 

Geachte Raadsleden van Heerlen,                          17 oktober 2016 

B&W stelt u voor om het Plan van Transformatie (PvT) voor de Sibelcogroeve goed te keuren. Dit Plan wijkt sterk af 

van het Masterplan 2009. Niet alleen wordt de vergunning verlengd tot 2035, ook de Mijnsteenberg wordt vrijwel 

totaal vergraven, inclusief de leergangen. In ons rapport Fabels & Feiten zijn reeds een groot aantal argumenten 

weerlegd, die Provincie en Sibelco aanvoeren om vóór dit PvT te stemmen.  

De hoofdpunten van onze bezwaren willen wij hierbij onder uw aandacht brengen.  

1. Garanties over fasering en afwerking zijn niet ‘hard’ 

Provincie & Sibelco geven opnieuw zogenaamde ‘harde garanties’ met betrekking tot herinrichting en 

fasering van oplevering. Dezelfde ‘harde garanties’ staan ook in de huidige vergunning, maar zijn 

stelselmatig door Sibelco geschonden met actieve steun en goedkeuring van de Provincie. In art. 4.6 van de 

vergunning wordt gefaseerde herinrichting beloofd, in art. 5 herinrichting in 2020 op basis van het plan uit 

1988, in art. 6 dat de Zuidplas in 2004 als recreatieplas wordt opengesteld. Niets daarvan is gerealiseerd. Er 

is geen enkele reden om aan te nemen dat Sibelco zich na 2020 wel aan de nieuwe toezeggingen zal houden. 

Integendeel, als Sibelco nu niet wordt gestopt, valt te verwachten dat als 2035 nadert, er een nieuwe 

aanvraag komt om verder te gaan met afgraven. Nu een nieuwe vergunning verlenen past ook niet binnen 

de bestaande afspraken zoals vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad en zal een 

precedentwerking hebben op andere zandwinnaars om ook verder en langer te willen graven. 

2. Risico’s voor milieu, natuur en volksgezondheid nog niet helder 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de mijnsteenberg ernstig is vervuild. Vervuiling die nu veilig is afgedekt. 

Grote risico’s voor milieu, natuur en volksgezondheid dreigen als Sibelco vergunning krijgt de berg te 

vergraven en dat materiaal verderop weer te dumpen. Het Milieu Effect Rapport dat duidelijkheid moet 

geven, is er nog niet. Het is daarom prematuur om nu reeds akkoord te gaan met het vergraven van de 

mijnsteenberg. 

3. Inzet Provinciaal Inpassingsplan (PIP) onrechtmatig 

Krachtens art 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening mag een PIP alleen worden vastgesteld als sprake is van 

“provinciale belangen”. Het PvT dient echter alleen het belang van Sibelco. Het is onrechtmatig om dit 

machtsmiddel, waarbij de rechten en verantwoordelijkheden van de gemeente opzij worden gezet, te 

gebruiken om de financiële belangen van een enkel bedrijf te dienen. Wij verzoeken u daarom krachtig 

stelling te nemen tegen dit onderdeel van het voorstel. 

4. Aanvraag monumentenstatus Mijnsteenberg ONIV 

De stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV heeft bij B&W een aanvraag ingediend om op basis van de 

Erfgoedverordening van de gemeente de Mijnsteenberg aan te wijzen als gemeentelijk monument. Deze 

aanvraag stoelt mede op een advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen. Wij verzoeken u geen 

goedkeuring te geven aan een plan waarbij dit uniek cultureel erfgoed wordt vernietigd, zolang niet op deze 

aanvraag is beslist. 

5. Plan van Transformatie = Meerwaarde voor Sibelco = minderwaarde voor Heerlen 

Het PvT dient slechts de belangen van Sibelco en haar aandeelhouders. Het PvT levert nauwelijks 

werkgelegenheid, maar wel 15 jaar extra overlast voor omwonenden, verder uitstel van herinrichting en 

openstelling van het gebied, onherstelbare schade voor ‘goudgroene natuurwaarden’, onoverzienbare 

risico’s voor milieu en volksgezondheid en, zoals gezegd, een precedent voor uitbreiding van andere groeves.  

Kortom voor Heerlen betekent het Plan van Transformatie minderwaarde.  

Hoogachtend, 

Els van Boekholdt   H. Ausems-Habes & Otto Zerdoner Albert Kampermann   

             namens omwonenden  Stg. Behoud Brunssummerheide Stg. Behoud Mijnsteenberg ONIV 

 


