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0. Samenvatting 
Op het grondgebied van de gemeente Heerlen is zilverzandexploitant Sibeico B.V. al sinds jaren actief 
met het winnen van zilverzand. De laatste jaren hebben de ontgrondingen zich gedeeltelijk uitgebreid 
naar Landgraaf Sibeico wil nu in en direct grenzend aan haar huidige vergunningsgebied verder kunnen 
graven zodat ze langer en meer zilverzand kan winnen dan op basis van de vigerende 
ontgrondingsvergunning mogelijk is. De termijn van deze vergunning loopt begin 2020 af De 
zilverzandexploitant zal hiertoe bij het bevoegd gezag, het college van GS, een aanvraag voor een 
ontgrondingsvergunning indienen. 

Om de zilverzandexploitatie in Heerlen op de lange termijn te kunnen voortzetten wil Sibeico enerzijds 
langer kunnen graven in de huidige groeve en anderzijds de direct aanliggende mijnsteenberg ON IV 
vergraven. Op deze manier kan Sibeico bepaalde kwaliteiten mioceenzand met elkaar opmengen en 
veredelen waardoor ze haar productie langer kan voortzetten. De meest hoogwaardige kwaliteit 
zilverzand bevindt zich onder de mijnsteenberg. 

In deze nota worden Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de voorgeschiedenis, de te nemen 
vervolgstappen, de maatschappelijke meenwaarde van de ontgronding en wordt in dit kader een aantal 
voorstellen gedaan. 

1. Beoogd resultaat (output/outcome) 
Uw College kent de stand van zaken rondom de Sibelcogroeve. 
Uw College heeft inzicht in de consequenties van de te nemen vervolgstappen. 
Het College stemt in met het voorstel, waaronder het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan. 

2. Toelichting 
Voorgeschiedenis 
2001: GS verlenen een ontgrondingsvergunning aan Sibeico met een doorlooptijd tot begin 2020. Hierin 
is een minimaal eindplan opgenomen dat bestaat uit twee grote waterplassen en een beperkte groene 
omzoming, achter een gesloten hekwerk, dus niet openbaar toegankelijk. 
2003: Sibeico dient een aanvraag in voor een ontgrondingsvergunning met als doel het vergraven van de 
mijnsteenberg. Door omstandigheden is de procedure voor deze aanvraag niet in zijn geheel doorlopen. 
Dit heeft te maken met de destijds ontstane discussie over de status van de mijnsteenberg en over de 
wettelijke (on)mogelijkheden tot saneren van de mijnsteenberg. Sibeico stelt tevens een MER op. De 

2013/16691 



afspraak met Sibeico is dat zodra duidelijk is dat de mijnsteenberg geen monumentale status heeft een 
nieuwe aanvraag voor een ontgrondingsvergunning wordt ingediend, waarbij tevens een MER-procedure 
wordt doorlopen en alle inmiddels vergaarde kennis over het saneren van de berg wordt betrokken. 
2005: GS adviseren negatief inzake het verzoek aan het Rijk tot aanwijzing van de mijnsteenberg (als 
rijksmonument). 
2008: De Raad van State oordeelt dat de mijnsteenberg 'definitief geen rijksmonument is. Een nieuwe 
aanvraag door de stichting 'behoud mijnsteenberg' wordt later in 2008 wederom afgewezen door het Rijk. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State besluit Sibeico om te starten met een 'vrijwillig' 
MER om de milieueffecten inzichtelijk te maken van een vergraving van de mijnsteenberg. Bij de 
commissie voor de MER wordt hiertoe in 2008 een startnotitie ingediend en de commissie brengt in 
hetzelfde jaar haar advies hierover uit. De vervolgstappen in de procedure voor de MER lopen vervolgens 
door omstandigheden vertraging op. Het gaat dan om onduidelijkheid inzake (on)mogelijkheden tot 
saneren van mijnsteen en de EHS-status van de mijnsteenberg, al dan niet in relatie tot de vereiste 
Natuurbeschermingswetvergunning. 

2006: De gemeente Heerlen besluit om samen met de twee firma's Beaujean en Sibeico en Vereniging 
Natuurmonumenten een ruimtelijke visie op te stellen voor het totale zandgroevengebied (groeve 
Beaujean en groeve Sibeico). Deze met de provincie ambtelijk afgestemde stedenbouwkundige visie op 
hoofdlijnen (masterplan zandgroeves) wordt eind 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van Heerlen. 
De visie bevat rode (woningbouw), groene (natuur) en blauwe (water) componenten. 

2011: GS besluiten in februari dat, vooruitlopend op de door deputé Kersten ondertekende 
intentieovereenkomst in maart 2011, de procedure van de EHS-saldobenadering wordt doorlopen ta.v. 
de EHS-status van de mijnsteenberg. Een manier om de EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren. 
De door provincie, gemeente Heerlen, Vereniging Natuurmonumenten en Sibeico aangegane 
intentieovereenkomst heeft als doel om binnen een bepaalde termijn in gezamenlijkheid te streven naar 
een breed gedragen en duurzame eindafwerking van de Sibelcogroeve. Partijen conformeren zich 
hiermee aan een gezamenlijke inspanningsverplichting om de voor deze transformatie van het gebied 
benodigde publiekrechtelijke procedures te doorlopen. Volgens de intentieovereenkomst moet er voor de 
eindtermijn een plan van transformatie liggen en moet de haalbaarheid van het masterplan uit 2009, dat 
als uitgangspunt moet dienen voor de toekomstige transformatie, zijn getoetst 

Om de voortgang in het proces te bewaken wordt er een projectorganisatie ingericht waar de vier eerder 
genoemde partijen deel van uitmaken. Elke partij heeft een vertegenwoordiging in de stuurgroep en de 
projectgroep alsook in de hieronder functionerende werkgroepen. De leden van de projectgroep en de 
werkgroepen komen op regelmatige basis bij elkaar. Uitgangspunt van de samenwerking zijn de 
gezamenlijke werk- en procesafspraken uit de intentieovereenkomst. De stuurgroep met als provinciaal 
stuurgroeplid de portefeuillehouder vergunningen is tot nu toe één keer bijeen gekomen. Volgende 
stuurgroepvergadering is op 26 maart 2013 gepland. 

Informatiebijeenkomst met omwonenden januari 2013 
Op 24 januari jl. is er door de vier partijen betrokken bij de intentieovereenkomst een 
informatiebijeenkomst georganiseerd met de omwonenden van het zandgroevegebied. Doel van de 
bijeenkomst was om de omwonenden te informeren over aanstaande te nemen besluiten i.h.k.v. de MER 
en hen tevens uit te nodigen om mee te denken over de inrichting van de zandgroeve. Daartoe worden 
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aantal workshops ingericht waaraan geïnteresseerden kunnen deelnemen. Inmiddels is gebleken dat op 
alle workshops is ingeschreven. Uit de avond met omwonenden kan worden geconcludeerd dat de 
tegenstand inzake de vergraving van de mijnsteenberg niet is afgenomen. Draagvlak voor de workshops 
is er wel maar duidelijk is ook geworden dat het denken vanuit kansen bij de omwonenden nog moet 
gaan leven. Het besef dat er nu actief kan worden meegedacht over de invulling van delen van de groeve 
en omgeving is er nog niet 

Bovenlokale setting: Heidenatuurpark, Gebrookerbos en IBA Parkstad 
Het masterplan Heidenatuurpark is een onderdeel van het door Interreg gesubsidieerde grotere project 
TIGER. Dit project richt zich op de grensoverschrijdende toeristische marketing en promotie van de 
regio's Belgisch Limburg, Zuid-Limburg, Luik Noord en Aken Noord. In opdracht van de stadsregio 
Parkstad, Duitse en Nederlandse gemeenten, Kreis Heinsberg en Vereniging Natuurmonumenten is het 
masterplan Heidenatuurpark opgesteld. Hierin is de gezamenlijke ambitie uitgesproken om de drie grote 
natuurgebieden Brunssummerheide, Teverenerheide en het Rode Beek/Rode Bachgebied nog verder te 
versterken, ze met elkaar en met andere natuurgebieden te verbinden en beter te ontsluiten. De 
stadsregio heeft hiertoe een eerste aanzet gedaan in haar intergemeentelijke structuurvisie uit 2009. In 
het masterplan worden nadrukkelijk de zich in het gebied bevindende groeves betrokken aangezien een 
eindafwerking volgens het concept Verborgen Valleien de uitgangspunten van het masterplan versterkt. 
Daarmee maakt de Sibelcogroeve ook onderdeel uit van het plan. 

In een bestuurlijk overleg tussen portefeuillehouders mevrouw Clermonts en de heer Dritty van de 
stadsregio Parkstad en deputé's de heer Kersten en de heer van der Broeck dd. 11 december 2012 is het 
masterplan door de provincie positief ontvangen. Afgesproken is dat de regio en de provincie ambtelijk 
samen optrekken in het proces richting uitwerking/uitvoering van het masterplan op onderdelen. 
Het masterplan zal naar verwachting deze maand worden vastgesteld in de stuurgroep 'TIGER' waar 
eerder genoemde partijen deel van uitmaken. 

Het zandgroevengebied maakt tevens onderdeel uit van de zogenaamde 'Atlas' Gebrookerbos. 
Gebrookerbos is een ontwikkelingsstrategie ontwikkeld voor het gebied Heerlen-Noord en is gesitueerd 
tussen de twee Natura 2000 gebieden Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. De 
ontwikkelingsstrategie is gericht op het open gebied in het verstedelijkt landschap en hoe dit gebied kan 
worden ingezet als sociale en economische katalysator. 

Voor de toekomst is het IBA Parkstad initiatief mogelijk van belang. In 2020 willen Parkstad Limburg en 
de provincie een Internationale Bauaustellung organiseren met als thema's transformatie van de regio 
(steden en landschap) en nieuwe energie in brede zin (mensen, ecologie en economie). Het 
Heidenatuurpark zou straks wellicht een van de speerpuntprojecten van de IBA kunnen zijn. 

De vervolgstappen 
Planologische procedure 
Om de ontgronding mogelijk te maken is een aanpassing van het huidige planologisch regime vereist. 
Het vigerende bestemmingsplan UPIH uit 1964 is gedateerd en komt per 1 juli 2013 van rechtswege te 
vervallen. De gemeente Heerlen neemt eerst een voorbereidingsbesluit en stelt vervolgens voor dit 
gebied en andere gebieden die onder dit bestemmingsplan vallen een beheersverordening op waarmee 
het huidige gebruik van de gronden wordt vastgelegd. Inzake de mijnsteenberg zal middels de 
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beheersverordening de huidige bestemming mijnindustrie worden vastgelegd. Of een verplaatsing van de 
mijnsteenberg daarmee ook mogelijk is, wordt nog onderzocht. Duidelijk is in ieder geval dat er een MER 
en een Passende Beoordeling (i.v.m. mogelijke effecten op Natura 2000 gebied Brunssummerheide) 
moeten worden opgesteld. 

Om de mijnsteenberg te kunnen vergraven en het zich hieronder bevindende zilverzand te kunnen 
winnen, is er een aantal scenario's om deze ontwikkeling ruimtelijk-juridisch te borgen: 

• gemeente stelt na vaststelling van de beheersverordening alsnog een bestemmingsplan op; 
• gemeente neemt na vaststelling van de beheersverordening een projectbesluit waarmee 

wordt afgeweken van de beheersverordening (vrijstellingsbesluit); 
• provincie past na vaststelling van de beheersverordening de coördinatieregeling uit de Wro 

toe en stelt een provinciaal inpassingsplan (PIP) vast. 

I^otivatie optie PIP 
De provincie krijgt hiermee de totale regie over de ontwikkeling van de zandgroeve; 
Deze heeft een deels gemeentegrensoverschrijdend karakter (1 compartiment ligt op 
Landgraafs grondgebied). 
De meeste te nemen uitvoeringsbesluiten zijn een provinciale bevoegdheid 
(ontgrondingsvergunning, de EHS-herbegrenzing, de Nb-wetvergunning en de 
omgevingsvergunning voor de ontgrondingsinrichting); 
Met een PIP is tevens de Crisis- en herstelwet van toepassing die daarmee een procedurele 
tijdwinst oplevert t.o.v. een gemeentelijk bestemmingsplan door een versnelde uitspraak van 
de Raad van State na afloop van de beroepstermijn; 
Sibeico zelf heeft meermaals aangegeven een PIP te verkiezen boven een gemeentelijke 
bestemmingsplan omwille van eerdergenoemde redenen; 
Er vinden gesprekken plaats met Sibeico in het kader van de grondaankoop tb.v. 
mitigerende maatregelen in verband met de stikstofproblematiek Buitenring Parkstad Limburg 
(BPL). De in dit kader aanstaande transactie moet op de juiste manier landen in het geheel 
van het project; 
Het vaststellen van een PIP in dit geval past binnen ons eigen beleid voor de toepassing van 
de bevoegdheid om een PIP op te stellen. 

Risico optie PIP 
Het voornaamste risico dat het vaststellen van een PIP met zich meebrengt is dat de provincie ook de 
problematiek rondom de mijnsteenberg (het verzet uit de omgeving tegen de vergraving) naar zich 
toetrekt en daarmee een mogelijke gang naar de Raad van State. 

Coördinatieregeling 
Met een coördinatieregeling kan de voorbereiding en bekendmaking van een gemeentelijk 
bestemmingsplan of een provinciaal inpassingsplan worden gecoördineerd met de benodigde 
uitvoeringsbesluiten. Daarmee kan de procedure sneller verlopen. Belangrijk in deze is de positiebepaling 
van de gemeente. De coördinatieregelingen uit verschillend wetten zijn onderzocht, hieruit is gebleken 
dat meeste winst behaald kan worden indien de provincie de coördinatieregeling uit de Wro toepast. 
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Betrokkenheid Sibeico bij BPL dossier 
Er vinden momenteel gesprekken plaats met Sibeico over haar gronden ter hoogte van de 
Brunssummerheide die de provincie wil onttrekken aan de landbouw als mitigerende maatregel i.v.m. de 
stikstofproblematiek BPL. Deze percelen zijn in dit kader reeds tot Natuur bestemd in het PIP2012 voor 
de buitenring. In de (concept-)overeenkomst is afgesproken dat Sibeico enkele percelen aan de provincie 
verkoopt Dit zijn grotendeels dezelfde percelen die Sibeico ook als natuurcompensatie in wil zetten voor 
eventuele eigen natuurcompensatieverplichtingen. 

Nieuwe intentieovereenkomst/workshops 
De huidige intentieovereenkomst is verlopen en de bestaande afspraken moeten worden herijkt. 
Inmiddels is de haalbaarheid van onderdelen van het plan getoetst. Het plan van transformatie behoeft 
aanpassing omdat de hierin opgenomen rode ontwikkelingen financieel en maatschappelijk niet haalbaar 
zijn. Aan de hand van workshops met omwonenden moet nu, tegen de achtergrond van het masterplan 
uit 2009, worden gekeken op wat voor een manier op lager schaalniveau invulling wordt gegeven aan het 
gebied. Doel is om de omwonenden hier nu nadrukkelijk bij te betrekken, aangezien zij degenen zijn die 
met het verlenen van een nieuwe ontgrondingsvergunning nog een extra termijn met de activiteiten van 
de ontgronder te maken hebben en daarnaast de voornaamste eindgebruikers zijn van de afgewerkte 
groeve. 

Locatiebezoek 19 maart 2013 deputé de heer van Dijk 
Op 19 maart a.s. zal deputé de heer van Dijk op uitnodiging van Sibeico een locatiebezoek brengen aan 
het zandgroevegebied. Sibeico zal daarbij toelichten waarom zij een provinciaal inpassingsplan verkiest 
boven een gemeentelijk bestemmingsplan om de ontgrondingsactiviteiten planologisch te borgen. 

Nieuwe stuurgroepvergadering 
In de aanstaande stuurgroepvergadering van 26 maart zal bij verschillende onden/verpen worden stil 
gestaan. Het gaat dan om de haalbaarheidsanalyse, de maatschappelijke meenwaarde, de participatie en 
de keuze voor de planologische procedure. Er wordt naar gestreefd om de te nieuwe 
intentieovereenkomst ter plekke door de aanwezige bestuurders te laten tekenen. 

Maatschappelijke meerwaarde ontgronding 
De provincie ziet in het POL 2006 winning van grondstoffen als instrument om andere doeleinden zoals 
natuurontwikkeling, veiligheid en recreatie te realiseren. Nieuwe ontgrondingen zijn dus onderdeel van 
projecten met een meervoudige doelstelling. Van Sibeico verwacht de provincie dan ook dat zij zich richt 
op de ontwikkeling van een kwalitatief goed en maatschappelijk verantwoord project in nauwe 
samenwerking met de betrokken partijen. Het is de verantwoordelijkheid van Sibeico om te zorgen voor 
zoveel mogelijk draagvlak in de omgeving van het project. Het project moet daarnaast uiteraard 
plaatsvinden binnen de overige randvoorwaarden zoals onder meer opgenomen in het POL. 

Op dit moment worden hoogwaardige natuurontwikkeling en waterrecreatie met respect voor de 
landschappelijke kwaliteiten van het gebied als de belangrijkste componenten beschouwd in de 
eindafwerking van de Sibelcogroeve. Er ligt een kans om de recreatieve druk op de Brunssummerheide 
te verminderen d.m.v. een nieuw uitloopgebied in de groeve en de omvorming van een aantal 
landbouwterreinen in de Brunssummerheide. Door het toevoegen van een zwemplas kan de 
waterrecreatie ter hoogte van de Rode beek zich hierheen verplaatsen waardoor de recreatieve druk op 
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het bronnengebied van de Rode beek ter hoogte van de Brunssummerheide wordt ontlast. Tevens wordt 
daarmee een bijdrage geleverd aan een beter woon- en leefklimaat in Parkstad. Openstelling van het 
gebied na ontgronding is hiervoor een vereiste. Afhankelijk van de wijze hoe het groen en het blauw 
wordt afgewerkt kan dit ook aansluiten op het concept Verborgen Valleien dat als uitgangspunt dient van 
het masterplan Heidenatuurpark. 
Met het doorlopen van de EHS-saldobenadering in het ruimtelijke spoor wordt de kwaliteit en kwantiteit 
van de natuurontwikkeling extra geborgd. 
Voor een goed multifunctioneel project en breed maatschappelijk draagvlak is het nodig om, met 
participatie vanuit de omgeving, verder te kijken dan de hierboven genoemde hoogwaardige blauw
groene invulling van het gebied. Laatste is weliswaar een verbetering t.o.v. het minimale eindplan, maar 
in de onderhandelingen met Sibeico wordt ingezet op maximale maatschappelijke meerwaarde. Een 
mogelijkheid is om de direct aangrenzende stedelijke omgeving in het geheel te betrekken. Ook is het 
betrekken en in eigendom overdragen aan Vereniging Natuurmonumenten als eigenaar/beheerder van 
de Brunssummerheide van gronden in en rond de Brunssummerheide een belangrijke optie. Waarbij 
rekening moet worden gehouden met de claim vanuit de buitenring. Het ontgrondingenbeleid biedt (mits 
juist onderbouwd) de ruimte om verder te kijken dan het gebied waar de ingreep plaats vindt. Daarbij kan 
worden gedacht aan een bijdrage aan de herstructurering dan wel het verbeteren van de leefbaarheid 
van de omliggende stedelijke omgeving. Er zal ook moet nog worden onderzocht of behoud van de 
fabrieksgebouwen wenselijk is en zo ja onder welke condities. 

Eindplan conform huidige ontgrondingsvergunning 
Indien Sibeico haar groevelocatie volgens de vigerende ontgrondingsvergunning zou afwerken, is er 
sprake van een oplevering met minimale meerwaarde. Dit eindplan op basis van de geldige 
ontgrondingsvergunning uit 2002 houdt in dat de mijnsteenberg ongeroerd blijft omdat deze niet vergund 
is. Zoals gezegd is voorzien in twee grote waterplassen met een beperkte groene omzoming. Het gebied 
zou verder niet tot nauwelijks openbaar toegankelijk zijn. De maatschappelijke meerwaarde van dit plan 
is dan ook beperkt tot de levering van grondstoffen. Dit is strijdig met de principes van het masterplan 
Heidenatuurpark die juist beogen om dit gebied te ontsluiten en met andere natuurgebieden te verbinden. 
Daarnaast loopt het gebied en zijn omgeving in potentie een grote kwaliteitsimpuls mis wanneer Sibeico 
de mijnsteenberg niet kan vergraven. Voor de omgeving betekent dit laatste wel dat de einddatum van de 
ontgrondingsactiviteiten eerder in zicht komt en dat mijnsteenberg behouden blijft. Overlast voor de buurt 
a.g.v. de vergraving van de mijnsteenberg is dan ook niet aan de orde. 

Bestuurlijke toezegging 2004 
In 2004 is in een bestuurlijk overleg tussen Sibeico (destijds:Sigrano) en de provincie in het kader van de 
nieuwe aanvraag uit 2003 door de toenmalige directie van Sibeico een mondelinge toezegging gedaan 
dat er door Sibeico een financiële tegenprestatie wordt geleverd en er grondeigendommen van de hand 
worden gedaan wanneer de mijnsteenberg vergraven mag worden. Deze 'handreiking' is formeel nooit 
vastgelegd maar wordt wel meegenomen in de gesprekken met Sibeico over de te leveren 
maatschappelijke meenwaarde i.h.k.v. van een nieuwe aanvraag vooreen ontgrondingsvergunning. 

Opbrengsten zilverzand mijnsteenberg 
Momenteel vind er in dit kader nog een bilateraal overleg plaats tussen Sibeico en de provincie. Sibeico 
heeft een kosten-batenanalyse opgeleverd die intern wordt getoetst. I.h.k.v. de aanvraag voor een 
mogelijke nieuwe ontgrondingsvergunning zullen de opbrengsten van het zilverzand worden afgezet 
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tegen hetgeen Sibeico aan maatschappelijke meerwaarde wil creëren. De bestuurlijke toezegging van 
Sibeico uit 2004 wordt hier in meegenomen. 

Conclusie 
Met het tekenen van de intentieovereenkomst en het GS-besluit tot het toepassen van de EHS-
saldobenadering in 2011 heeft de provincie in beginsel een positief signaal afgegeven ta.v. een 
eindafwerking van de Sibelcogroeve waarin een vergraving van de mijnsteenberg aan de orde is. 
Wanneer het hele project in al zijn facetten en in zijn complexiteit wordt overzien, het feit dat Sibeico niet 
lang meer wil wachten met een nieuwe aanvraag en zij de provincie in dit kader zal verzoeken om een 
provinciaal inpassingsplan op te stellen voor de planologische borging, wordt voorgesteld om hier mee in 
te stemmen. Uitgangspunt is een eindafwerking met maximale maatschappelijke meerwaarde. De 
meerwaarde van het eindplan van de vigerende vergunning is dan te beperkt 
Inzake het provinciale aanspreekpunt in dit dossier wordt voorgesteld om de portefeuillehouder 
vergunningen primair verantwoordelijk te stellen voor het project waarbij portefeuilleoverstijgende 
aspecten collegebreed worden afgestemd. Op bepaalde momenten in het proces zal nauwe afstemming 
plaatsvinden met de portefeuillehouder ontgrondingen en de portefeuillehouder ruimtelijke ordening. 
M.b.t. de kosten-batenanalyse (KBA) mijnsteenberg zal er een nader bestuurlijk overleg moeten worden 
ingepland tussen provincie en Sibeico waarbij gebruik wordt gemaakt van de resultaten van de interne 
ambtelijke toets. 

3. Bestuurlijke aandachtspunten 
Gelet op de raakvlakken met de verschillende programma's is collegebrede afstemming vereist. 
Het PIP zal in goede bestuurlijke samenwerking met de gemeente Heerlen moeten worden vastgesteld. 

4. Relatie met Programmabegroting 
De zandgroeveontwikkeling heeft een ruimtelijke component die aansluit op programmalijn 2.3 ruimtelijke 
dynamiek en kwaliteit (gebiedsontwikkeling algemeen). In het vergunningenspoor wordt aangesloten op 
programmalijn 2.7 energie en duurzaamheid (milieu en ontgrondingenbeleid). De kwaliteitsimpuls voor 
natuur (versterking EHS) sluit aan op programmalijn 2.8 natuur en landschap. 

5. Juridische aspecten 
Bij de vaststelling van een PIP voert de provincie de juridische procedurestappen om het plan tot een 
goed einde te brengen. 

6. Inkoop- en aanbestedingsaspecten 
Nvt 

7. Financiële aspecten 
Nog in te vullen op basis van de resultaten van de kostenbaten-analyse mijnsteenberg. 
Uitgangspunt t.a.v. de plankosten (MER, PIP) is dat de initiatiefnemer deze bekostigt 
Proceskosten zoals de informatiebijeenkomst met bewoners worden gezamenlijk door de vier partijen 
gedragen. 
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8. Formatieve aspecten 
Het vaststellen van een PIP en het toepassen van de coördinatieregeling door de provincie heeft 
formatieve consequenties. Er zal meer ambtelijke inzet vanuit de provincie moeten worden geleverd. 

9. Samenwerking/afstemming andere afdelingen 
Deze nota is afgestemd met de afdelingen VGS, LG, INF, CWZ en Ontwikkeling. 

10. Voorstel 
1. Instemmen met het voorstel om de provinciale portefeuillehouder Vergunningen als bestuurlijk 

aanspreekpunt te laten fungeren waarbij portefeuilleoverstijgende aspecten collegebreed worden 
afgestemd. 

2. Instemmen met het voorstel dat de provincie de coördinatieregeling uit de Wro gaat toepassen en 
een PIP vaststelt. 

3. Instemmen met nader ambtelijk/bestuurlijk overleg Sibeico inzake een definitieve KBA. 
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