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Stuurgroep gebiedsontwikkeling Sibelcogroeve 

 

concept-Verslag 

 

16 mei 2014  // 8.00 uur  // Sibelco Heerlen 

 

Aanwezig: dhr. Haane (voorzitter), dhr. Moolhuijsen (provincie Limburg), dhr. Baselmans (Natuurmonu-

menten), dhr. Stulens (Sibelco), mw. Blervacq (Sibelco), mw. Verlinden (Sibelco), dhr. Aarts (Gemeente 

Heerlen), mw. Simons (gemeente Heerlen), mw. Van Boekholdt (omwonenden), mw. Sangers 

(omwonenden), dhr. Ausems (Stichtingen), mw. Regterschot (gemeente Landgraaf), dhr. Hendrickx (vz. 

Transformatiegroep, secretaris). 

Afwezig: dhr. Van Dijk (provincie Limburg), dhr. Rijnen (Natuurmonumenten) dhr. Zerdoner (stichtingen), 

dhr. Hanssen (gemeente Landgraaf) 

 

1. Opening/vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de twee nieuwe wethou-

ders in deze stuurgroep, Kelly Regterschot en Nico Aarts. Er volgt een korte voorstelronde. 

 

2. Concept-verslag SG 17 april jl. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Dhr. Aarts meldt dat hij in de notulen graag ziet opgenomen dat hij van zijn voorganger nadrukkelijk 

begrepen heeft dat in de vorige stuurgroep besloten zou zijn om vandaag niet te besluiten over een 

ontwerper, maar over de ontwerpopdracht. 

 

De verslagen van de stuurgroep zijn openbaar. 

 

3. Ontwerpopdracht 

Het unanieme voorstel van de Transformatiegroep over de ontwerpopdracht roept een aantal 

discussies op. 

 

In de kern gaat het om de vraag of de tijdsdruk die voortvloeit uit de samen afgesproken planning in 

het Plan van Aanpak niet te groot is en daarmee een zorgvuldig en een gedragen proces in de weg 

staat. In overleg komt de stuurgroep op basis van twee argumenten tot de conclusie de einddatum te 

verleggen naar week “54”. De argumenten zijn dat er twee nieuwe wethouders zijn toegetreden tot 

de stuurgroep die de gelegenheid moeten hebben zich goed in te werken in het dossier  en de 

omwonenden een overleg traject hebben met een kern team en door het hoge tempo zij tijd tekort 

komen om stukken goed te bestuderen, te bespreken en onderling te overleggen. 

De Transformatiegroep krijgt de opdracht om mijlpaalmomenten in de planning onder de loep te 

nemen en op basis van de uitgangspunten van de Procesaanpak een aangepast voorstel aan de 

stuurgroep te doen. De SG is unaniem van oordeel dat er  geen sprake mag zijn van een open 

einde.  

 

Meer specifiek komt de vraag aan de orde of de Transformatiegroep wel in 1 dag tot een voldragen 

keuze voor een ontwerper kan komen. Voor de SG kan dat, mits de TG daarbij tot een unanieme 

voordracht kan komen. 

 

De vraag komt aan de orde welke rol de stuurgroep wil nemen in de besluitvorming over het 
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verlenen van de ontwerpopdracht. Bij een unaniem advies van de TG kan de stuurgroep hierover in 

een schriftelijke ronde beslissen. De voorzitter van de TG deelt de uitkomst van het keuzeproces 

woensdagavond 21 mei aan de SG mee, waarop de SG-leden uiterlijk maandagochtend 26 mei om 

9.00 uur aangeven of zij hiermee instemmen.  

Wanneer de TG niet tot overeenstemming komt, neemt de SG op 26 mei in vergadering een besluit 

(gereserveerd: 8.00 u, locatie Sibelco). 

 

De stuurgroep neemt het voorstel voor de ontwerpopdracht van de Transformatiegroep verder over. 

Met daarbij de opmerking voor de TG dat in de SG uitdrukkelijk is gesteld dat de ontwerper niet de 

maker is van een eindplan maar een ondersteuner om de drie varianten te visualiseren. 

 

Inhoudelijk leidt de ontwerpopdracht tot de vraag bij wethouder Aarts over de relatie tussen het 

Masterplan 2009 en de drie varianten in de Nota Verkenning. Ook vraagt hij aandacht voor de wijze 

waarop de ontwerpen invulling geven aan de beoordelingscriteria. Het gaat niet alleen om mooie 

plaatjes, maar ook om inzicht in de aspecten die door het plan kunnen worden beïnvloed en om 

inzicht in de haalbaarheid van de op te stellen varianten. Uiteindelijk zal het Plan van Transformatie 

(1) inzicht geven in de doorlooptijden, (2) aangeven wat het plan betekent in termen van meerwaar-

de (toetsen aan criteria) en geld, en (3) inzichtelijk maken hoe het plan voortbouwt op de uitgangs-

punten die het Masterplan heeft benoemd en motiveren op welke punten het daarvan afwijkt.  

Bij de start van het transformatieproces is het Masterplan 2009 expliciet het uitgangspunt. Afwijkin-

gen, aanpassingen, amendementen op dit Masterplan zullen beargumenteerd moeten zijn, opdat de 

bestuurder de Raad kan toelichten en overtuigen op basis van welke argumentatie van het uit 2009 

daterende besluit van de Raad voorgesteld wordt af te gaan wijken. De partners hebben een 

intentieovereenkomst gesloten die verlengd is tot 1 mei 2016 waarin de partners zich committeren 

binnen de kaders van het masterplan 2009 verder te gaan. 

 

4. Aanvulling op gesprek tussen provincie en stichtingen 

De stichtingen hebben de provincie gevraagd om een nieuw bilateraal overleg. Het overleg gaat over 

de lopende beroepsprocedure en over de goedkeuring van het Werkplan van Sibelco. Er wordt 

gekeken naar een geschikt moment. De aanvullende vragen van mw. Van Boekholdt worden 

beantwoord. Bondig samengevat: Landgraaf is inmiddels betrokken; de afspraken over natuurcom-

pensatie committeren de provincie op geen enkele manier aan het verlenen van een vergunning 

voor de ontgronding van de mijnsteenberg.  

 

5. Rondvraag 

Dhr. Ausems maakt een voorzet voor een matrix waarin de varianten voor het gebied kunnen 

worden vergeleken op de meerwaardecriteria. Hij stelt dit document ter beschikking aan de TG. 

Mw. Van Boekholdt vraagt wanneer Sibelco de 0-variant heeft uitgewerkt zoals vorige keer bespro-

ken. Dat zal voorafgaand aan de atelierdag op 28 mei zijn. 

Mw. Van Boekholdt vraagt of ook de onderzoeken van Sibelco naar de mijnsteenberg openbaar zijn. 

Sibelco wil in dit proces ook deze informatie delen. In beginsel zullen de partners in dit proces alle 

relevante informatie met elkaar moeten delen om op basis van onderling vertrouwen tot resultaat te 

komen. Desgevraagd zegt Sibelco toe de informatie over het bodemonderzoek of de grondboringen 

die zijn verricht toe te sturen. 

 

6. Volgende vergadering 

zo nodig: 26 mei 2014, 8.00 uur bij Sibelco, Koolkoelenweg, Heerlen  

reguliere volgende vergadering: 30 juni, 15.30 uur bij Sibelco, Koolkoelenweg, Heerlen 


