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1. INTRODUCTIE 

 

Zilverzandexploitant Sibelco B.V. wil, na afloop van de huidige vergunning in 2020, haar 

zilverzandwinning in Heerlen en Landgraaf kunnen voortzetten. Enerzijds wil zij langer 

kunnen graven in haar huidige groeve en anderzijds wil zij de groeve uitbreiden tot onder 

de mijnsteenberg Oranje Nassau IV. Op deze manier kan Sibelco verschillende kwaliteiten 

zilverzand mengen tot de gewenste kwaliteit. 

 

De uitbreiding is niet vanzelfsprekend; de omgeving en een aantal organisaties hebben be-

zwaren, ondermeer vanwege de verwachte overlast en de wens tot behoud van de mijn-

steenberg. Ook de provincie en de gemeente Heerlen zijn niet zonder meer akkoord en 

verwachten een maximale maatschappelijke meerwaarde bij een eventuele uitbreiding 

en/of een verlenging van de huidige ontgrondingsvergunning. 

 

Intentieverklaring: kader voor het proces 

Op 17 maart 2011 ondertekenden de Gemeente Heerlen, Sigrano (nu Sibelco B.V.), Pro-

vincie Limburg en Natuurmonumenten een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst is 

het kader voor het komende planproces. Het doel van de overeenkomst is te komen tot 

een: ‘duurzame transformatie van de bestemming van de gronden van en rondom de zil-

verzandgroeve, inclusief de mijnsteenberg en rangeerterrein (hierna: mijnsteenberg) van 

Sigrano, met als uitgangspunt (..) het Masterplan Zilverzandgroeves Heerlen’. 

 

Het resultaat moet zijn: ‘een hoogwaardige (leef)omgeving na de beëindiging van de win-

ning met een evenwichtige balans tussen natuur, (extensieve) recreatie en (recreatieve) 

bewoning’.  

 

In de intentieovereenkomst dd. 17 maart 2011 geven partijen hun belangen aan: 

 Sibelco wil uitbreiding van winning naar de Mijnsteenberg en verlenging van de 

huidge vergunning om langer winnen in de bestaande groeve mogelijk te maken 

 Natuurmonumenten wenst gronden zoveel mogelijk (als semi-open natuur) te ont-

wikkelen en te betrekken bij het natuurgebied Brunssummerheide 

 Gemeente Heerlen en Provincie Limburg zijn onder voorwaarden bereid om mee te 

werken 

 

Partijen streven er naar om een haalbaarheidsanalyse en een Plan van Transformatie op te 

stellen. Sibelco wijst een penvoerder aan die namens de partijen deze documenten opstelt. 

 

Sibelco krijgt in de intentieverklaring nog een aantal specifieke taken toegewezen. Zij zal 

opstellen/voorbereiden: 

 Gebiedsvisie ten behoeve van de EHS saldobenadering 

 Concept-structuurvisie en een voorontwerp bestemmingsplan (dit is nu een provin-

ciaal inpassingsplan geworden) 

 MER en Passende Beoordeling 

 Omgevingsvergunningen 

 Vergunning Natuurbeschermingswet en Ontheffing Flora en Faunawet 

 Ontgrondingsvergunning 

 Organisatie van de overleggen 
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2. CONTEXT 

 

Het krachtenveld 
Het krachtenveld rond de Sibelcogroeve bestaat enerzijds uit een aantal ‘institutionele’ par-
tijen met belangen (gemeente Heerlen, gemeente Landgraaf, Sibelco, provincie, Natuur-
monumenten) en anderzijds uit ‘niet-institutionele’ omgevingspartijen (omwonenden, be-
langengroepen).  
 
De institutionele partijen kennen elkaar in meer of mindere mate, hebben vaak een afhan-
kelijkheidsrelatie en zijn bekend met professionele overlegstructuren en de ‘mores’ van de-
ze structuren. De niet-institutionele partijen (met name omwonenden) staan hier groten-
deels buiten en zijn hier vaak minder goed bekend mee. Opkomen voor je belangen door 
actie te voeren is wat anders dan onderdeel zijn van een bestuurlijke overlegstructuur. 
Dit verschil is relevant omdat in het planproces deze twee werelden nauw met elkaar moe-
ten samenwerken. Dat vergt aanpassingsvermogen en begrip van beide zijden. 
 
De institutionele partijen hebben eerder hun belangen aangegeven in een intentieovereen-
komst. Die biedt in principe voldoende procesmatige en inhoudelijke ruimte voor verdere 
planontwikkeling. Bij de omgevingspartijen is het minder duidelijk of die ruimte bestaat.  
 
De omgeving 
De niet-institutionele projectomgeving bestaat enerzijds uit omwonenden, wijkraad en stich-
ting bewonersbelangen met een combinatie van individuele en groepswensen en ander-
zijds uit twee thematische belangengroepen, te weten: Stichting behoud van de Brunsum-
merheide en Stichting behoud Mijnsteenberg Oranje Nassau IV. 
 
Deze laatste belangengroepen en de stichting bewonersbelangen zijn expliciet tegen ver-
dere afgraving: ‘Afgraven is slecht voor het natuurgebied, slecht voor het milieu en bete-
kent veel overlast voor de wijk’ (www.mijnsteenberg.nl). Mocht de mijnsteenberg toch wor-
den afgegraven, dan stelt men hier voorwaarden aan; een deel van de berg moet blijven 
staan om (samengevat uit website): 

 de wijk Heksenberg te beschermen tegen fijnstof, zand, lawaai en fabriekslicht  

 een deel van de cultuurhistorische waarde van de mijnsteenberg te behouden 

 bijzondere flora en fauna op de berg te behouden 
 

In het voorjaar van 2013 is de omgeving geconsulteerd over verder uitbreiding. De resulta-
ten werden besproken in een informarkt op 12 juni 2013. Uit deze consultatie kwam een 
breed palet aan wensen en zorgen naar voren. Zorgen waren er met name over geluids- en 
stofoverlast, natuur en milieu en onbetrouwbare partijen die zich niet aan afspraken hou-
den. Veel wensen kwamen ook voort uit de zorgen (‘laat deel van berg staan als schil te-
gen overlast’), maar daarnaast werd het duidelijk dat velen een hoogwaardige parkachtige 
toekomst wensen. 
 
De consultatie en infomarkt van 12 juni leert dat er enerzijds een breed palet aan groepen, 
wensen en belangen rond de Sibelcogroeve bestaat, maar anderzijds komt ook naar voren 
dat veel van de wensen en bezwaren samen te vatten zijn in een overzichtelijke set van 
‘wensen en waarden’. Door hier aan tegemoet te komen, ontstaat er (mogelijk) ruimte voor 
deelname van deze omgevingspartijen en mogelijk zelfs draagvlak voor de transformatie. 

 

Vertrouwen 

In projecten met een impact op de omgeving is er bij bewoners enerzijds vaak sprake van 

zorg om negatieve verandering van de leefomgeving en anderzijds gebrek aan vertrouwen 

in de initiators (een bedrijf) en beslissers (de overheid). De omgeving veronderstelt nog wel 

eens sturing van milieu-onderzoeken en niet uitgesproken belangen die de beslissing beïn-
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vloeden. Daarbij wordt de overheid nog wel eens gezien als een speler met eigen belan-

gen. 

 

De resultaten van de consultatie en van de bijeenkomst 12 juni, komen overeen met het 

bovenstaande beeld. Met name Sibelco (lees: Sigrano) wordt gezien als een partij die af-

spraken niet nakomt. 
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3. PROCESARCHITECTUUR  

 

Het transformatieproces moet uiteindelijk leiden tot een breed gedragen Plan van Trans-

formatie. Dat vraagt een open en transparant proces én een eindresultaat dat in redelijke 

mate tegemoet komt aan alle belangen. Wij hanteren in dat verband de volgende principes: 

 

1. Het eindresultaat moet zoveel mogelijk, maar in redelijkheid tegemoet komen aan 

alle belangen, dus ook aan belangen van de omgeving en de (thematische) belan-

gengroepen 

2. Het planproces wordt gekenmerkt door: openheid, deelname op basis van gelijk-

waardigheid, redelijkheid en objectiviteit 

3. Deelname aan het planproces vindt plaats op basis van wederkerigheid van ge-

drag; openheid moet van twee kanten komen. Partijen die het proces en deelname 

afwijzen, kunnen dan ook geen aanspraak maken op de rechten die verbonden 

zijn aan deze deelname 

4. De omgeving wordt volwaardig afgevaardigd op alle niveau’s, is daarmee volledig 

geinformeerd en krijgt zo een totaal inzicht in de afwegingen 

5. Het planproces kent twee schillen: in de kern van het proces vindt het ontwerp, het 

onderzoek, de onderhandelingen en de besluitvorming tussen partijen (inclusief af-

vaardiging van de omgeving) plaats. In de buitenste schil vindt consultatie van de 

omgeving plaats. Omwonenden en belangengroepen geven hun input en opmer-

kingen in consultatiebijeenkomsten waarmee de kern van het proces verder gaat. 

 
 
Figuur 3.1. De twee processchillen 

 
 
Het planproces is gebaseerd op een bekend proces- en onderhandelingsmodel, de zoge-
naamde ‘Mutual Gains Approach’ ofwel principieel onderhandelen. In dit model wordt onder 
meer gestreefd naar blijvend constructieve relaties en een inhoudelijk kwalitatief hoog-
waardige uitkomst.  
  

Consultatieschil: 

Informatie, input en com-

mentaar omgeving 

Kern: 

ontwerpen, 

onderzoeken, 

opstellen en 

besluiten 
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Oplossen van geschillen 
In dit soort projecten zijn er diverse meningsverschillen tussen partijen. Deze verschillen 
worden volgens het volgende procesmodel aangepakt: 
 

 Omzetten van meningen en standpunten naar belangen. Standpunten bieden vaak 
minder ruimte (‘ik ben tegen’) dan de achterliggende belangen (‘geen overlast’) 

 Bepalen van een objectief, redelijk toetsingskader voor de oplossingen: wanneer is 
een oplossing acceptabel? Wanneer is er in redelijkheid sprake van ‘geen overlast’ 

 Breed verkennen van oplossingen, ook tijdelijke en niet-ideale oplossingen. Zoek 
naar oplossingen die meerwaarde bieden voor allen (‘voor iedere gekapte boom, 
planten we er vijf’) 

 Kiezen van oplossing met de meeste meerwaarde voor allen en toetsing aan toet-
singskader 

 (verdere verbetering van gekozen oplossing) 

 Opstellen van een ‘single text’, oftewel gezamenlijk geaccepteerde formulering van 
de oplossing 

 
Dit procesmodel (dat o.a. in mediation-trajecten gebruikt wordt), is tevens ook de rode 
draad in de overkoepelende aanpak. 
 
Processnelheid: draagvlak boven snelheid 
Het voorgestelde procesmodel suggereert een intensief en langdurig proces. Dat zou kun-
nen, maar anderzijds leert het (eveneens zeer complexe) ENCI-traject dat breed gedragen 
resulaten binnen één jaar kunnen worden bereikt. Dat is ook in het geval van de Sibelco-
groeve mogelijk. 
 
Snelheid is belangrijk om de focus op de belangrijkste problemen te behouden en om ‘pro-
cesvermoeidheid’ te voorkomen. Anderzijds moet men ook niet bang zijn om eens pas op 
de plaats te maken om diepgaande verschillen op te lossen. Deze komen anders later weer 
terug en kunnen het proces alsnog verstoren. 
 
Maak de planning en de aanpak bij aanvang tot een gezamenlijk streven, maar wees flexi-
bel in de invulling. Draagvlak is uiteindelijk belangrijker dan het halen van een deadline, ze-
ker gelet op de aflooptermijn van huidige vergunning (2020).  
Aandachtspunt vormen de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en de 
provinciale staten verkiezingen in maart 2015. 
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4. RESULTATEN 

 

Het uiteindelijke procesresultaat is een Plan van Transformatie met een haalbaarheidsana-

lyse en een uitvoeringsovereenkomst. In het Plan van Transformatie (gereed week 44 

2014) is opgenomen: 

 Aanleiding en doel Transformatieproject 

 Beschrijving van het planproces: deelnemers, processtappen, gemaakte keuzen, 

argumenten en (tussen)resultaten 

 Het eindbeeld (bestaande uit ontwerpen met toelichtingen) en tussenbeelden op 

mijlpaalmomenten 

 Beschrijving van uitvoeringsstappen (planning) en uitvoeringsmethoden  

 Inventarisatie van milieu-effecten (op mens en natuur) en maatregelen om negatie-

ve effecten zoveel mogelijk te voorkomen en om te zetten in kansen 

 Maatschappelijke kansen (en bedreigingen) die het project biedt en aanbevelingen 

hoe hiermee om te gaan 

 Haalbaarheidsanalyse: juridisch (vergunningsaspecten milieu, natuur), financieel en 

bestuurlijk 

 

Tussenresultaten zijn: 

 Breed geaccepteerd Plan van Aanpak (10 december 2013) 

 Nota Verkenning met wensen en waarden uit de omgeving en procespartijen en 

(daarop gebaseerd) een serie aanbevelingen voor het ontwerpproces (week 13 

2014) 

 Keuzenota met drie verschillende ontwerpen voorzien van een toelichting en een 

inventarisatie van de milieueffecten, maatschappelijke kansen en bedreigingen. De 

drie  ontwerpen moeten tegemoet komen aan de aanbevelingen uit de Nota Ver-

kenning (week 27  2014).  
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5. PROCESSTAPPEN 

 

Het planproces moet leiden tot een Plan van Transformatie met haalbaarheidsanalyse in 

week 44 2014 (zie vorig hoofdstuk). Het planproces kent drie fasen en vijf stappen (zie fi-

guur 5.1). 

 

NOOT: de formele vergunningsprocedure, de procedure voor een ontwerp Provinciaal In-

passingsplan en Milieueffectrapportage worden gestart na afloop van het vaststellen van 

de uitvoeringsovereenkomst. In de overeenkomst worden wel streefdata vastgelegd inzake 

doorlooptijd van de formele procedures. 

 

In het processchema is de kern van het proces in blauw weergegeven, met daaronder het 

beoogde resultaat en de deadline. De consultatieschil weergegeven in de groene balk. De 

pijlen geven aan op welk moment van de stap er een consultatiemoment is voorzien. Dit zal 

in de praktijk uiteraard flexibel en op basis van werkelijke behoeften moeten worden inge-

vuld. Hierna worden de procesfasen en -stappen verder uitgewerkt. 

 

Figuur 5.1. Procesfasen en stappen 

 
Twee Go/No-Go momenten 
In het gehele planproces zijn twee tussentijdse Go/No-Go momenten: week 13 in  2014 en 
week 44 in 2014. Op deze momenten bezint de stuurgroep  zich op voortgang, de geboek-
te resultaten en de komende fase.  
 
Zowel individueel als in projectverband worden vragen beantwoord als: is er voldoende be-
reikt? Is er zicht op een resultaat? Hoe pakken we de volgende fase aan? 
 
De stuurgroep gaat financiële commitments voor de volgende fase pas formeel aan nadat 
de vragen over voortgang, resultaten en verwachtingen positief zijn beantwoord.   



 

 8 

 

5.1. De Raamwerkfase 

 

In deze fase wordt het procesmatige en inhoudelijke raamwerk gedefinieerd: eerst wordt 

consensus gezocht over proces, aanpak, rollen en dergelijke, daar wordt consensus ge-

zocht over de uitgangspunten.  

 

Stap 1: start van het proces 

Stap 1 moet leiden tot een breed geaccepteerd, verder uitgewerkt Plan van Aanpak met 

daarin (naast de gebruikelijke projectbeheersingsaspecten als resultaten, proces, planning, 

organisatie en kosten) bijzondere aandacht voor: 

 de spelregels (hoe gaan we met elkaar om?) 

 de consultatie-aanpak naar omgeving en communicatie naar omgeving 

 de afvaardiging van de omgeving in de organisatie 

 de aanpak en de scope van de uit te voeren onderzoeken 

 

Daarnaast moet in stap 1 de samenwerking tussen partijen op gang komen. 

 

De startfase bestaat uit een aantal gesprekken en overleggen:  

 voorbereidende bilaterale, verkennende gesprekken 

 meerderee procesgroepbijeenkomsten 

 één consultatiebijeenkomst omgeving (na besluit stuurgroep in week 50 2013) 

 één stuurgroepbijeenkomst begin december waarbij het PvA wordt vastgesteld 

 
Stap 2. Verkenning van wensen en waarden 

Stap 2 leidt tot een Nota Verkenning met daarin allereerst de gemeenschappelijk (zowel in-

stitutioneel als niet-institutioneel) gedeelde ‘wensen en waarden’. Wensen hebben betrek-

king op toekomstige invulling, waarden hebben betrekking op datgene dat men belangrijk 

(te behouden) acht. Daarnaast geeft de Nota Verkenning richting over hoe e.e.a. onder-

zocht en ontworpen moet worden.  

 

Het is belangrijk dat partijen in deze stap overeenstemming bereiken over zowel het inhou-

delijke kader (wensen en waarden) als het procesmatige kader (hoe deze te onder-

zoeken/uit te werken). Als hierover geen gemeenschappelijk beeld bestaat, zullen partijen 

de latere resultaten alsnog verwerpen. 

 

De nota is niet zozeer een opsomming van alle individuele wensen en waarden (dat ligt er 

inmiddels al naar aanleiding van de consultatie en de infobijeenkomst van 12 juni), maar 

meer een weergave van het gemeenschappelijk gedeelde ‘wensen en waarden’-pakket. In 

de praktijk blijkt dat tegenover elkaar staande partijen meer met elkaar delen dan op het 

eerste gezicht lijkt. Zo wenst iedereen een kwalitatief hoogwaardige afwerking van het ge-

bied met een meerwaarde voor de stad. Ook wil niemand overlast, ook niet Sibelco.  

Door het gemeenschappelijke voorop te stellen, ontstaat er een gevoel van een gezamen-

lijk doel. Dit is de basis voor het verdere ontwerpproces en het oplossen van de verschillen. 

 

Deze stap is een verkenning van belangen en de fase van elkaar leren kennen, met aan-

dacht en ruimte voor persoonlijke drijfveren. Het is dan ook belangrijk dat men niet de 

standpunten opschrijft, maar deze vertaalt naar achterliggende belangen. Belangen geven 

veelal meer ontwerpruimte.  
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Ten aanzien van de wijze van onderzoek is het belangrijk om het volgende te bespreken in 

deze stap: 

 wat moet er onderzocht/ontworpen worden?  

 Hoe gaan we dat doen? Diepgang, methoden? 

 Hoe worden partijen betrokken? 

 

Een gemeenschappelijk beeld over het onderzoek/ontwerpproces is belangrijk. Wordt het 

onderzoek gewantrouwd, dan zullen de resultaten niet worden geaccepteerd. Vertrouwen 

kan bijvoorbeeld worden gewekt door bewoners op te nemen in de begeleidingsgroep of 

door second opinions te vragen bij cruciale aspecten. 

 

De Verkenningsstap kan kort duren. De consultatie en bijeenkomst van 12 juni biedt im-

mers een goede basis vanwaar verder gewerkt kan worden. Het moet mogelijk zijn om in 

één omgevingsbijeenkomst enerzijds de oogst van 12 juni te vertalen naar een gemeen-

schappelijk aanvaard pakket aan ‘wensen en waarden’ en anderzijds richting te geven aan 

onderzoek en ontwerp. 

 

Daarmee kan de volgende fase starten. 

 

5.2. Ontwerp- en onderzoeksfase 

 

In deze fase worden (bij een Go-beslissing) op basis van de Nota Verkenning allereerst 

drie verschillende ontwerpen gemaakt met daarbij een toelichting, een evaluatie van milieu-

aspecten en maatschappelijke effecten en een eerste haalbaarheidsanalyse (stap 3 Ont-

werpen). Vervolgens wordt een voorkeurs-ontwerp vastgesteld dat verder wordt verbeterd 

in stap 4 (Afronding). Tegelijkertijd wordt het Plan van Transformatie opgesteld. 

 

Stap 3 Ontwerpen 

De drie ontwerpen worden in twee stappen ontwikkeld: een Schets-Ontwerp en een Ont-

werp. Op basis van de drie ontwerpen wordt aan het eind van deze fase een voorkeurs-

ontwerp gekozen met aanbevelingen voor verbetering (voor de volgende fase; de Afron-

dingsstap). De keuze vindt plaats binnen de kernorganisatie, de omgeving wordt hierbij ge-

consulteerd. 

 

De Ontwerpstap kent de volgende deelstappen: 

 

Schets-Ontwerp: 

 de procesgroep formuleert een programma van eisen op basis van de Nota Ver-

kenning 

 Sibelco B.V. contracteert de onderzoeksbureau’s 

 De onderzoeksbureau’s stellen drie ontwerprichtingen voor en bespreken deze met 

de procesgroep. Na goedkeuring door transformatiegroep worden deze tot schet-

sen met toelichtingen, evaluaties en haalbaarheidsverkenningen uitgewerkt 

 De schetsen met bijbehorende documentatie worden besproken door de proces-

groep, eventueel nog aangepast en vrijgegeven voor bespreking met de omgeving 

 In een consultatiebijeenkomst worden de schetsen besproken. De omgeving wordt 

gevraagd om aanbevelingen voor verbetering te geven. 

 De procesgroep vertaalt de resultaten van de consultatiebijeenkomst naar een 

tweede programma van eisen voor de Ontwerp-fase 
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Ontwerp: 

 De onderzoeksbureau’s werken de drie schetsen met documentatie verder uit tot 

ontwerpen op basis van het tweede programma van eisen. Na afronding worden de 

resultaten met de procesgroep besproken en worden de ontwerpen (mogelijk na 

een laatste verbeterslag) vrijgegeven voor consultatie.. 

 In een consultatiebijeenkomst worden de ontwerpen besproken en wordt de omge-

ving gevraagd een voorkeur te uiten voor het definitieve ontwerp. Ook worden de 

laatste verbeterpunten geinventariseerd 

 De geboekte resultaten worden besproken in procesgroep en het voorkeursontwerp 

met verbeterpunten wordt vastgesteld in de stuurgroep 

 

Stap 4 Afronding 

In deze stap worden de laatste verbeterpunten in het voorkeursontwerp aangebracht en 

worden de onderzoeken afgerond. De resultaten van de voorafgaande stappen worden 

verwerkt in een concept- en een definitief Plan van Transformatie en een haalbaarheids-

analyse. 

 

Er is nog één consultatiebijeenkomst waarbij het eindresultaat besproken wordt. 

 

De procesgroep en de stuurgroep stellen de documenten vast en spreken af hoe het vast-

stellingsproces in de achterliggende organisaties zal plaatsvinden. Ook wordt vooruitgeke-

ken naar het uitvoeringsproces: welke uitvoeringsorganisatie? Hoe deze op te starten? 
 

5.3. Vaststellingsfase 

 
In deze laatste fase ondertekenen de betrokken institutionele organisaties (*) een uitvoe-
ringsovereenkomst. In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het PIP, 
MER en vergunningen. De termijn voor het doorlopen van de procedure om te komen tot 
een provinciaal inpassingsplan en MER i.c.m. het toepassen van de coördinatieregeling 
voor vergunningverlening bestrijkt (incl. beroep) een periode van ca. 30-32 maaanden. 
Tevens wordt afgesproken hoe openstelling, beheer en onderhoud van de door Sibelco op 
te leveren gronden i.h.k.v. het Plan van Transformatie wordt geregeld en hoe invulling 
wordt gegeven aan de procedure voor de EHS-saldobenadering.  
 
* Omwonenden zullen worden uitgenodigd om bij de ondertekening aanwezig te zijn.  
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6. ORGANISATIE 

 

Het gehele proces wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit bestuurlijke ver-

tegenwoordigers van Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf, Provincie Limburg, Sibelco 

B.V., Natuurmonumenten en omgeving. De stuurgroep wordt geleid door een onafhankelij-

ke voorzitter. Per fase komt de stuurgroep minstens één maal bijeen, meestal aan het eind 

om de resultaten vast te stellen. 

 

De dagelijkse aansturing vindt plaats door de procesgroep. Deze bestaat uit ambtenaren 

en vertegenwoordigers van de eerder genoemde partijen. Ook ondersteunende deskundi-

gen kunnen (ad hoc of permanent) lid zijn van de procesgroep. Ook de procesgroep wordt 

voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De procesgroep komt minimaal twee maal 

per fase bijeen. 

 

Voor specifieke onderwerpen kunnen (ad hoc) werkgroepen worden opgezet. 

 

Het ontwerp- en onderzoeksproces wordt door adviesbureau’s uitgevoerd. Deze worden 

gecontracteerd door Sibelco B.V., maar de inhoudelijke aansturing vindt plaats vanuit de 

stuurgroep en de procesgroep. Figuur 6.1 geeft de organisatie schematisch weer. 

 

6.1. Organisatieschema 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Consultatie  

omgeving 

Sibelco B.V. 

Contract 

Stuurgroep ‘Transformatie’ Sibelcogroeve 

- Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf, Pro-

vincie Limburg, Sibelco B.V., Natuurmonumenten 

en omgeving 

- Onafhankelijk voorzitter 

- Voorzitter procesgroep 

Procesgroep ‘Transformatie’ Sibelcogroeve 

- Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf, Pro-

vincie Limburg, Sibelco B.V., Natuurmonumenten 

en omgeving 

- Onafhankelijk voorzitter 

(- projectleider onderzoeks/adviesbureau) 

(- Ad hoc: overige experts) 

Werkgroepen 

Werkgroepen 

Adviesbureau’s 
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Onafhankelijke experts 
Er zijn twee onafhankelijke experts in dit proces: 

 Voorzitter stuurgroep. Deze staat boven (tussen) alle partijen en bewaakt dat alle 
belangen een volwaardige plaats krijgen in het proces en dat geen onredelijke ei-
sen/wensen aan partijen gesteld worden. Hij probeert een resultaat te boeken dat 
voor alle partijen acceptabel is.  

 Voorzitter procesgroep. Hij staat naast en tussen de partijen en verbindt hen, met 
de opdracht om op ambtelijk niveau samen tot een oplossing met meerwaarde voor 
allen te komen. De voorzitter werkt vanuit de uitgangspunten van mutual gains. De 
stuurgroep is zijn opdrachtgever, de voorzitter van de stuurgroep zal hem dagelijks 
aansturen. De voorzitter van de procesgroep is tevens secretaris van de stuur-
groep. Hij zal in ‘tandemverband’ werken met de processecretaris. 
 

Benodigde personele inzet 
De inzet van de stuurgroep is beperkt tot een 7 tal bijeenkomsten met voorbereidingstijd. 
De voorzitter zal echter ook tussentijds contact moeten onderhouden met procesgroep, 
deelnemers stuurgroep en omgeving.. 
 
Zoals gezegd, verzorgt de procesgroep de aansturing van de werkzaamheden. Ook zal de 
procesgroep een aantal documenten moeten opstellen (Plan van Aanpak, Nota Verken-
ning, Keuzenota, opliggende aanbiedingsbrieven, tussentijdse memo’s) al dan niet geba-
seerd op documentatie van de adviesbureau’s. 
 
Dat vraagt ‘meewerkende’ leden van de procesgroep. Dit geldt zeker voor de processecre-
taris, die de penvoerder zal zijn van de belangrijkste documenten en de dagelijkse coördi-
natie zal verrichten. Maar ook andere leden zullen af en toe meeschrijven. Ook zal een 
communicatiemedewerker af en toe een nieuwsbrief moeten opstellen en de website bij 
moeten houden. 
 
De inzet van de voorzitter van de procesgroep bedraagt 0,4 fte en de inzet van de proces-
secretaris 0,6 fte. Beiden zijn afkomstig zuit een institutionele organisaties (gemeente resp. 
provincie)en worden gedetacheerd naar dit project. De inzet van de overige procesgroep-
leden zal in de orde-grootte zijn van ca. 25 dagen.  
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7. BEGROTING 

 

De begroting is opgesplitst naar de drie fasen. Deze volgen de Go/No-Go momenten. Het 

eerste Go/No-Go besluit (nu) gaat dus over de kosten van de Raamwerkfase (tabel 7.1.). 

 

In dit project is er sprake van enerzijds inhuur (directe kosten) en anderzijds inzet van per-

soneel (indirecte kosten). Voor wat betreft de inzet van personeel wordt alleen de project-

brede inzet (voorzitter en secretaris procesgroep, communicatie) in beeld gebracht. Inzet 

voor de eigen belangenbehartiging en voorbereiding daarvan (leden stuurgroep, leden pro-

cesgroep) wordt dus voor eigen rekening gedaan. 

 

 

Zie bijlage 

(De versie die in stuurgroep dd. 29-10 aan de orde is gekomen behoeft nadere aanpassing 

n.a.v. reactie gemeenten. Hiervoor is eerst vaststelling van de verdeling van de kosten voor 

de eerste fase door de stuurgroep nodig). 
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