
 

 

INTENTIEOVEREENKOMST 

inzake de uitvoering van het Plan van Transformatie van het Sibelcogebied te Heerlen 

 

Tussen  

SIBELCO Benelux BV, een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Ankerkade 78, 6222 NM 

Maastricht, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-

Limburg onder nummer 14024069, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Stulens, 

Vice President Health, Safety and Corporate Sustainability en mevrouw A. Verlinden, Sustainability 

Manager  (hierna: "Sibelco"); 

PROVINCIE LIMBURG, een publiekrechtelijke rechtspersoon gevestigd te Maastricht, ten deze op 

grond van de Provinciewet vertegenwoordigd door middel van een machtiging van de Gouverneur 

van de Provincie Limburg, de heer Th. Bovens, door de verantwoordelijk gedeputeerde de heer P. 

Van Dijk, hierna te noemen "Provincie"; 

 

Overwegende dat  

- De voorbije jaren (vanaf 2013) een Proces van Transformatie van het Sibelcogebied te 

Heerlen/Landgraaf plaatsvond waarbij verschillende partijen samen nadachten over de 

toekomstige bestemming en inrichting van het Sibelcogebied; 

- Sibelco hoogwaardig zilverzand wint, voor de groeve te Heerlen een 

ontgrondingenvergunning heeft tot 2020 en haar ontgrondingsactiviteiten wil voortzetten en 

uitbreiden na 2020;  

- voor de Provincie haar belang is gelegen in het aantonen van maatschappelijke meerwaarde 

van de groeve; 

- de Provincie en Sibelco op 26 januari 2015 tot een principe-akkoord kwamen (zie bijlage 1); 

- op 27 februari 2015 het Plan van Transformatie in de Stuurgroep werd vastgesteld met 

inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in het verslag SG 27-02-2015, door de 

vertegenwoordigers van volgende partijen: de Provincie, Sibelco, Natuurmonumenten en de 

gemeente Landgraaf; 

- de vertegenwoordiger van de gemeente Heerlen niet aanwezig was op de Stuurgroep van 27 

februari 2015 en het Plan van Transformatie aldus niet vaststelde; 

- nadere onderzoeken zullen plaatsvinden naar de stabiliteit van de schil. Sibelco geeft 

opdracht tot onderzoek. De provincie geeft opdracht om een onafhankelijk instituut  het 

Sibelco onderzoek te checken. De uitkomst van dit laatste onderzoek is bindend voor alle 

partijen in de Stuurgroep. Alle onderzoeken moeten klaar zijn tegen eind april 2015 zodat de 

gemeente alsnog het Plan zal kunnen vaststellen; Indien de gemeente Heerlen om welke 

reden dan ook niet zou  overgaan tot het vaststellen van het PVT, wordt het Plan uitgevoerd 

door de partijen die het PVT ondertekenen; 

- dit Plan van Transformatie voorziet in een herinrichting van het Sibelcogebied conform 

variant B+; 



 

 

- dit Plan van Transformatie bepaalt dat Sibelco in het gebied kan ontginnen tot eind 2035 en 

het gebied moet herinrichten (m.i.v. verwijderen fabriek en verhardingen) tegen uiterlijk eind 

2036; 

- het Plan voorziet in een  fasering van de ontginning en een fasering van de oplevering van de 

heringerichte gebieden, zodat op basis van harde data via tussentijdse opleveringen 

bepaalde delen van het gebied vervroegd kunnen worden opengesteld voor het publiek; 

- het Plan van Transformatie zal tegen eind april 2015 uitgewerkt worden in een 

privaatrechtelijke overeenkomst die door de Provincie en Sibelco zal worden ondertekend 

uiterlijk eind april, en waaraan de andere partijen die deel uitmaken van de Stuurgroep ook 

kunnen aansluiten; 

- partijen afspraken willen maken over de voor de Transformatie benodigde vergunningen en 

het proces dat voorafgaat aan de verlening van deze vergunningen, dat partijen hiermee ook 

doelen op de ten behoeve van de benodigde vergunningen op te stellen MER, het PIP, de 

ontgrondingenvergunningsaanvraag, natuurbeschermingswetvergunning, flora- en 

faunawetontheffing etc (inclusief nader uitgewerkt en gedetailleerd eindplan) en het voldoen 

aan de EHS-voorwaarden; 

 

Worden volgende intenties afgesproken: 

 

Artikel 1: 

i)De Provincie spant zich in, voor zover haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid zich hiertegen 

niet verzet, om de benodigde besluiten en door Sibelco benodigde vergunningen gecoördineerd (cfr. 

coördinatieregeling) te verlenen. Dit laat onverlet de uitoefening van publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheden en verplichtingen door Sibelco en Provincie en/of andere overheden. 

ii) Daar waar een besluit van een ander bevoegd gezag/medewerking van een ander bevoegd gezag 

nodig is, spant de provincie zich in om deze besluiten/medewerking te verkrijgen, met inzet van alle 

mogelijke middelen.  

iii) Provincie en Sibelco spannen zich in voor het behalen van de afgesproken tijdslijn in het 

bijgevoegde processchema, met dien verstande  dat de door Sibelco ingediende stukken ontvankelijk 

dienen te zijn en er rekening dient te worden gehouden met de interne procestijd binnen de 

provincie. 

 

Artikel 2: 

i) De eindtermijn voor de nieuwe ontgrondingsvergunning is 31 december 2035. Sibelco zal de 

ontgronding gefaseerd uitvoeren conform het faseringsplan opgenomen in het PvT. 

ii) De eindtermijn voor de afronding van de herinrichting van de groeve (inclusief afbreken fabriek en 

verwerking depots) is 31 december 2036. Sibelco zal de herinrichting gefaseerd uitvoeren conform 

het faseringsplan opgenomen in het PvT. Indien Sibelco onverhoopt de oplevering van een (deel van 



 

 

een) fase niet op of voor de betreffende opleverdatum oplevert, kan de provincie gebruik maken van 

de garantiestelling die nader wordt uitgewerkt in de privaatrechtelijke uitvoeringsovereenkomst. 

iii) Indien de benodigde vergunningen/besluiten niet van kracht zijn voor 31 december 2019 en/of de 

benodigde vergunningen/besluiten niet onherroepelijk zijn voor 31 december 2019 dan schuiven de 

termijnen in lid i en ii op, evenredig aan de vertragingsduur. Indien een dergelijke situatie zich 

voordoet, treden partijen hierover in nader overleg met elkaar. 

 

Artikel 3: 

Sibelco verplicht zich - conform het principe akkoord d.d. 26 januari 2015 - tot het volgende: 

i) realisatie van de grondschotel/grondverzet. 

ii) realisatie van de herinrichting van de groeve voor wat betreft wandelpaden, fietspaden en overige 

inrichting conform het door Sibelco verder uit te werken eindplan B+. Hiertoe behoort niet a) de 

oeververbinding, b) blokhut, c) uitkijktoren, d) zonnepanelenpark, en e) IBA-projecten. 

iii) realisatie van de oeververbinding aan € 1.250.000,- (taakstellend). Partijen spannen zich in om bij 

derden financiële bijdragen in de vorm van subsidies te verkrijgen. 

iv) financiële bijdrage aan de provincie ten behoeve van, en ter hoogte van: 

I) realisatie zonnepanelenpark, € 1.530.000,-. 

II) IBA-project(en), € 2.000.000,-. 

III) extra wensen uit de omgeving, zoals de blokhut en uitkijktoren, € 1.000.000,-. 

IV) beheer- en onderhoud van de gronden na oplevering, € 1.000.000,-. 

v) overdracht van eigendommen om niet (gronden binnen de groevecontouren en manège Bovenste 

Heihof). De fiscale gevolgen van de overdracht van de manège zijn voor de provincie. 

Artikel 4 

i) Sibelco zal de financiële bijdrage zoals benoemd in artikel 3 lid iv in termijnen betalen aan de 

provincie. 

ii) de termijnbedragen zijn: 

Jaar 1: € 500.000.- 

Jaar 2: € 500.000.- 

Jaar 3: € 500.000.- 

Jaar 4: € 750.000.- 

Jaar 5: € 750.000.- 



 

 

Het restbedrag, zijnde € 2.530.000.-, zal vanaf jaar 6 betaald worden. 

Nadere afspraken hierover zullen gemaakt worden in de uitvoeringsovereenkomst. De betaling zal 

worden voldaan middels overmaking op rekeningnummer xxxxx. 

iii) jaar 1 is het jaar waarin de laatste benodigde vergunning/besluit waarvoor de provincie bevoegd 

is, verleend wordt. Conform het processchema zou dit 2017 zijn. 

iv) indien de benodigde vergunningen/besluiten zoals benoemd in artikel 1 onherroepelijk worden 

vernietigd, dan wel niet voor 31 december 2019 onherroepelijk zijn geworden, wordt deze 

overeenkomst ontbonden en zijn de reeds betaalde termijnbedragen onverschuldigd betaald. De 

provincie zal op eerste verzoek van Sibelco het tot dan gestorte bedrag terugbetalen. De provincie zal 

tot het onherroepelijk worden van bedoelde vergunnigen/besluiten dan ook geen onomkeerbare 

betalingen verrichten. 

v) Sibelco is de provincie, behoudens de eventueel wettelijk verschuldigde leges en heffingen voor 

vergunningaanvragen, geen andere bijdrage verschuldigd. In dat kader is van belang dat Sibelco de 

benodigde saldobenadering van EHS-gronden zal vormgeven middels nieuw te realiseren 

natuurgronden, zo mogelijk binnen de gronden van de groeve. 

 

Artikel 5: 

De provincie zal de in artikel 3 lid iv benoemde financiële bijdrage - conform het principe akkoord 

d.d. 26 januari 2015 - als volgt aanwenden: 

i) de bijdrage als benoemd in artikel 3 lid iv sub I (zonnepanelenpark) aan de realisatie van een 

zonnepanelenpark. De provincie kan het geld hiervoor ter beschikking stellen aan de gemeente 

Heerlen. Indien partijen in overleg besluiten dat er geen zonnepanelenpark wordt gerealiseerd  of 

slechts een deel van het geld hiertoe wordt aangewend, zal het (resterende) bedrag op een andere 

wijze worden aangewend ten behoeve van het gebied. Partijen zullen hiertoe overleg voeren. 

ii) de bijdrage als benoemd in artikel 3 lid iv sub II (IBA) aan de realisatie van projecten binnen het 

kader van de IBA. De provincie kan het geld hiervoor ter beschikking stellen aan de gemeente 

Heerlen. Indien partijen in overleg besluiten dat er geen IBA/project wordt gerealiseerd of slechts 

een deel van het geld hiertoe wordt aangewend, zal het (resterende) bedrag op een andere wijze 

worden aangewend ten behoeve van het gebied. Partijen zullen hiertoe overleg voeren. 

iii) de bijdrage als benoemd in artikel 3 lid iv sub III (extra wensen omgeving) aan de realisatie van de 

blokhut, uitkijktoren en overige te inventariseren wensen uit de omgeving. De provincie kan het geld 

hiervoor ter beschikking stellen aan de gemeente Heerlen. Indien partijen in overleg besluiten dat er 

geen extra wensen worden gerealiseerd of slechts een deel van het geld hiertoe wordt aangewend, 

zal het (resterende) bedrag op een andere wijze worden aangewend ten behoeve van het gebied. 

Partijen zullen hiertoe overleg voeren. 

iv) de bijdrage als benoemd in artikel 3 lid iv sub IV (beheer en onderhoud) aan het beheren en 

onderhouden van de gronden waarop het eindplan  is gerealiseerd. De provincie kan het geld 

hiervoor ter beschikking stellen aan Natuurmonumenten, als toekomstige nieuwe eigenaar van de 



 

 

gronden  conform de overeenkomst tussen Sibelco en Natuurmonumenten dd. 13 november 2014 en 

aan de gemeente Heerlen . Natuurmonumenten en gemeente Heerlen maken samen afspraken over 

de verdeling.  

 

 

Artikel 6: 

i)Behoudens hetgeen in ii) is opgenomen, mag een partij enkel met voorafgaande schriftelijke 

instemming van de andere partij de overeenkomst beëindigen. 

ii)Sibelco is bevoegd om met een aangetekend schriftelijk schrijven de overeenkomst per direct 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder vergoeding tussen partijen van kosten of schade 

behoudens anders afgesproken, indien:  

- uit het MER – gedurende het opstellen, uit het definitieve MER of uit het advies of 

zienswijzen op het MER – of een ander onderzoek ten behoeve van de vergunningaanvraag- 

of verlening blijkt dat er voorzieningen of maatregelen door Sibelco dienen te worden 

getroffen  die dusdanig zijn dat de verlenging en uitbreiding van de ontgrondingsactiviteiten 

volgens Sibelco economisch niet rendabel is, of 

- een vergunning en/of besluit als bedoeld in het processchema onherroepelijk wordt 

vernietigd. De eventueel reeds betaalde termijnbedragen zijn in dat geval onverschuldigd 

betaald. De Provincie zal op eerste verzoek van Sibelco het totaalbedrag terugbetalen.  

iii) Partijen gaan met elkaar in overleg indien een situatie voorzien in i) en/of ii) zich voordoet. 

 

Aldus overeengekomen in tweevoud te Maastricht d.d..    13 maart 2015 

 

 

Sibelco Benelux BV                                          Provincie Limburg 

 

 

 

 

M. Stulens / A. Verlinden     P. van Dijk  

 

 



 

 

 

Bijlagen: 

 

Bijlage 1: Principe akkoord d.d. 26 januari 2015 

Bijlage 2: Processchema  

Bijlage 3: Plan van Transformatie zoals vastgesteld door de Stuurgroep d.d. 27 februari 2015 

Bijlage 4: Concept-verslag Stuurgroep d.d. 27 februari 2015 

 

 

 


