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Beaujean / groeve Vrieheide

• ontgrondingvergunning tot eind 2020.

• Het noordoostelijk deel is grotendeels conform goedgekeurd Plan van 

de Eindtoestand ingericht. 

• Vóór 2020 wordt de zuidwest 

hoek eveneens zijn heringericht.

• Beaujean is voornemens om 

een verzoek in te dienen t.b.v. 

een nieuwe vergunning om tot 

2025 het laatste zand uit het 

centrale deel van de plas te 

winnen.



Zandgroevegebied
Masterplan Zandgroeves december 2009



Beaujean / groeve Heerenweg-West

• De ontgrondingsvergunning loopt tot 2020.

• Voor de Groeve geldt een goedgekeurd plan van de Eindtoestand. 

Gezien de gewijzigde inzichten zoals 

o.a. het behoud van een geologisch 

monument en van een niet 

toegankelijke natuuroever aan het 

water, is een aangepast Plan van 

de Eindtoestand nodig

• Beaujean is voornemens een 

verzoek in te dienen ten behoeve 

van verlenging van de vergunning 

tot 2025.



Beaujean / groeve Heerenweg-Oost

• De ontgrondingsvergunning loopt tot eind 

2020. 

• In het noordelijk deel van de groeve  wordt 

op basis van het stedenbouwkundig plan 

woningbouw ontwikkeld. Procedure voor de 

bestemmingswijziging wordt opgestart. 

• In het zuidelijk deel staat een 

geavanceerde installatie waar het 

zilverzand wordt veredeld. 

Beaujean is voornemens deze installatie 

langer in gebruik te houden.

2030

2020



Beaujean / ontgronding Kakert

• Beaujean is voornemens de ontgrondingen uit te breiden naar 

Landgraaf / gebied de Kakert. Hiertoe zal overleg gevoerd gaan 

worden met de gemeente Landgraaf.

• Het zand uit dit gebied wordt in de was- en klasseerinstallatie van 

groeve Heerenweg-Oost behandeld. Er wordt in het gebied de Kakert

dus geen installatie geplaatst.



Sibelco / plan van transformatie

November 2014



Sibelco

Het masterplan omvat het voortzetten van de ontgronding na 2020, 

door middel van afgraven van de mijnsteenberg.

17 maart 2011 zijn Provincie, Sibelco, Natuurmonumenten en Heerlen 

een intentieovereenkomst aangegaan met als doel te komen tot 

transformatie van het gebied met het Masterplan als uitgangspunt.



Plan van Transformatie

Maart 2013 besluit GS tot coördinatie van noodzakelijke procedures; 

Provinciaal Inpassings Plan (PIP), Milieu effectrapportage (MER) en 

ontgrondingsvergunning.

Hiertoe is door Sibelco, provincie Limburg, Natuurmonumenten, 

gemeenten Heerlen en Landgraaf een Plan van Transformatie 

opgesteld. Het PvT voorziet in herinrichting groeve conform de B+ 

variant. Daarnaast wordt ingegaan op de beheersing van het 

transformatieproces (planning, financiële middelen en organisatie).

Op 14 april 2015 is het PvT vastgesteld door GS.



Plan van Transformatie

Sibelco en natuurmonumenten zijn in principe akkoord met het PvT en 

zullen dit gelijktijdig met de samenwerkingsovereenkomst (SOK) ter 

vaststelling formeel voorleggen aan hun besturen.

Gemeenten Heerlen en Landgraaf hebben een voorbehoud gemaakt dat 

vaststelling van PvT een raadsbevoegdheid is en daarnaast een 

verdieping van het plan noodzakelijk geacht wordt.



Maatschappelijke meerwaarde

Sibelco verplicht zich tot realisatie grondschotel en padenstructuur 

(incl oeververbinding max 1,25 milj.) en levert daarnaast een financiele

bijdrage:

• I) beheer- en onderhoud van de gronden na oplevering, €

1.000.000,-.

• II) IBA-project(en), € 2.000.000,-.

• III) Omgevingswensen, zoals verbinding met het bezoekerscentrum 

Natuurmonumenten, Groenspoor,  € 1.000.000,-.

• IV) realisatie zonnepanelenpark, € 1.530.000,-.



Tijdspad ontgronding
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Samenwerkingsovereenkomst

In overleg met alle betrokken partijen is een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld met als doel: 

– Te komen tot een kwalitatief hoogwaardig en vrij toegankelijk 

recreatie- en natuurterrein na afronding van de 

ontgrondingsactiviteiten in de Groeve; 

– Afspraken te maken over de samenwerking tussen Partijen die 

moet leiden tot realisatie van het Plan van Transformatie; en

– De status van het Plan van Transformatie vast te stellen.



Samenwerkingsovereenkomst

De SOK bevat;

1. de Inspanningsverplichting  van Partijen voor de totstandkoming 

van de besluitvorming voor verlenging en uitbreiding van de 

ontgrondingsactiviteiten van Sibelco zodat deze te vergunnen is;

2. de inspanning van Partijen voor de benodigde nadere uitwerking 

van het Plan van Transformatie;

3. de verdeling van te maken kosten voor de realisatie van Plan van 

Transformatie;

4. het maken van afspraken over de realisatie van de eindafwerking 

welke leidt tot een langdurig duurzaam beheer van het betreffende 

gebied, inclusief overdracht van de gronden aan 

Natuurmonumenten.



Besluitvorming

Het Plan van Transformatie wordt in oktober aan de raad voorgelegd ter 

vervanging/uitwerking van het Masterplan zandgroeves uit 2009. De 

SOK wordt gelijktijdig ter informatie aan de Raad voorgelegd 

(collegebevoegdheid).

De verdieping door IBA gaat onderdeel uitmaken van het Plan van 

Transformatie.

De huidige ontgrondingsvergunning van Sibelco loopt in januari 2020 

ten einde. Teneinde de verlenging/uitbreiding mogelijk te maken is een 

nieuwe ontgrondingsvergunning noodzakelijk. Conform de door Sibelco

en Provincie opgesteld planning neemt de procedure 3,5 jaar in beslag 

(tot onherroepelijke vergunning, incl MER en PIP)
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‘Heerlen is 

te gek! Ik 

woon hier 

fantastisch, 

ik werk er. Er 

is zoveel te 

doen. Mij krijg 

je hier met 

geen tien 

paarden weg.’ 

Maud Delahaye


