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Inleiding 

De Zuidplas die door de firma Sibelco op 21 september 2016 feestelijk werd gepresenteerd, 

zal pas rond 2020 permanent opengesteld worden voor publiek. Mits de nieuwe vergunning 

wordt verleend. Het eindeloos uitstellen van herinrichting is kenmerkend voor deze 

Belgische firma die al sinds de jaren zestig zilverzand wint in een 100 ha grote groeve aan de 

rand van de Brunssummerheide. De huidige vergunning loopt af in 2020.  

Sibelco (voorheen Sigrano) wil deze vergunning laten verlengen tot 2035. Ook wil Sibelco 

vergunning om de Mijnsteenberg ONIV, de laatste gave mijnsteenberg in Limburg, 

grotendeels af te graven om het zand daaronder te winnen. De ‘Oranje Nassau IV’ is een 

zeldzame cultuurhistorische herinnering aan het mijnverleden. De Provincie die de 

vergunningen moet verlenen, is voornemens aan deze wensen van Sibelco tegemoet komen.  

In de intergemeentelijke structuurvisie voor Parkstad Limburg (*) is vastgelegd dat alleen 

nieuwe ontgrondingsactiviteiten worden toegelaten als deze een duidelijke ‘meerwaarde’ in 

de vorm van landschapsontwikkeling opleveren. Vandaar dat Sibelco en Provincie recent een 

Plan van Transformatie (PvT) hebben gepresenteerd waarin deze ‘meerwaarde’ in de vorm 

van een heringericht groevegebied wordt getoond. Dit PvT zou wel pas in 2035 voltooid zijn. 

Deze plannen leveren echter voor de regio geen enkele ‘meerwaarde’ op. Integendeel, zij 

zijn schadelijk voor mens, cultuur, natuur en milieu. De ‘meerwaarde’ is voor Sibelco, de 

enige partij die er aan verdient. 

Tegen deze plannen tekenen de bewoners van de omliggende wijken Heksenberg-

Pronsebroek, Palemig en Kakert, verenigd in het bewonerscollectief BuurSibelco, samen met 

de stichtingen Behoud Brunssummerheide en Behoud Mijnsteenberg ONIV protest aan.     

Wij hebben de krachten gebundeld en zullen gezamenlijk zo nodig alle bezwaarprocedures 

benutten. Ons uitgangspunt is dat het groevegebied in 2020, zoals afgesproken, goed 

heringericht moet worden opgeleverd en overgedragen aan Natuurmonumenten.         

Uitstel tot 2035 is onacceptabel. 

Om duidelijkheid te scheppen, hebben wij voor u de lange reeks feitelijke onjuistheden uit 

de presentatie van de plannen van Provincie en Sibelco op een rij gezet. Bij ieder onderwerp 

vindt u de passende referenties. Waar van toepassing, verwijzen de bronnummers naar de 

bronnen welke zijn vermeld op de laatste pagina van dit document. 

* Bron 9: Intergemeentelijke Structuurvisie voor Parkstad Limburg  

BuurSibelco 

Stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV 

Stichting Behoud Brunssummerheide  



 

6 
Fabels & Feiten – Plan van Transformatie Sibelco Groeve 

BuurSibelco, stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV, stichting Behoud Brunssummerheide 

Referenties F&F 1 

1. “Bij de aanvraag van ontgrondingenvergunning voor de voortzetting en uitbreiding van de 

ontgronding moet Sibelco aantonen dat er na ontgronding en herinrichting maatschappelijke 

meerwaarde wordt gecreëerd.” 

Bron 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Paragraaf 3.2.2. Randvoorwaarden en eisen. 

 

2. Citaten:  

Bron 3: Integraal Schetsplan 1988, nr. 1614 bijlage B, pag.3 

Bron 3: Integraal Schetsplan 1988, nr. 1614 bijlage B, pag.23 

3. Schets voor de herinrichting uit 1988 en goedgekeurd door GS 

Bron 3: Kaart nr.2 uit bijlage B 
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Fabel&Feit 1  ‘Meerwaarde’? 

 

Sibelco/Provincie 
Volgens Sibelco & Provincie zou verlenging van de vergunning tot 2035, in combinatie met 

het afgraven van de Mijnsteenberg ONIV, een ‘meerwaarde’ voor de regio opleveren (1).  

 

De Feiten 
De Mijnsteenberg ligt niet binnen de huidige concessie. In de vergunning van 1988 wordt de 

Mijnsteenberg zelfs genoemd als gebied met een mogelijk recreatieve bestemming.(2) 

Vanaf 1988 bestaat er een duidelijke verplichting dat de groeve bij sluiting fatsoenlijk 

heringericht overgedragen moet worden. Dit moet gebeuren op basis van een ‘integraal 

schetsplan herinrichting concessiegebied Sigrano te Heerlen/Landgraaf’ dat in 1988 door 

Provincie is vastgesteld. (3) Dit plan past vrijwel naadloos op het Plan van Transformatie dat nu 

als nieuw is gepresenteerd.  

Het grote verschil is dat het gebied niet in 2020 maar pas na 2035 zou worden opgeleverd.                

Én dat de Mijnsteenberg zou worden afgegraven.  

Het huidige voorstel van Provincie & Sibelco biedt de regio dus geen ‘meerwaarde’ maar:  

 Opnieuw 15 jaar uitstel van herinrichting en openstelling van het groevegebied; 

 Opnieuw 15 jaar langer (geluids)overlast voor omwonenden; 

 Verlies van de Mijnsteenberg ONIV, de laatste gave mijnsteenberg in Limburg; 

 Verlies van beschermde ‘goudgroene’ natuurwaarden; 

 Grote risico’s voor volksgezondheid, natuur en milieu bij het afgraven van de 

Mijnsteenberg. 

‘Meerwaarde’ is er alleen voor Sibelco dat langer en meer zand mag winnen en verkopen. 
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Referenties F&F 2 

1.  “Drijfveer voor Sibelco om mee te werken was het winnen van de hoge kwaliteit zilverzand onder 
de mijnsteenberg. Samen met de voortzetting van de winning in de bestaande groeve, vormt dit 
de financiële motor voor een ambitieuze herinrichting van de bestaande zilverzandgroeve”. 
 
Bron 1: NRD, pag 6 

 
 
2. Hoeveelheden winbaar zand huidige vergunning: 

 
Bron 4: Ontgrondingsvergunning CB7022 (uit 1999, voorloper van huidige vergunning CD6443) 

 

3. Sibelco wint per jaar tussen de 350.000 en 600.000 ton zilverzand (bron 1: NRD pag. 12). 
Conservatief geschat gemiddeld 400.000 ton/jr. Over de periode van 19 jaar dat de huidige 
vergunning loopt, zou dat 7.600.000 ton zilverzand zijn (zie bron 4). 
 
De verkoopprijs van zilverzand af groeve varieert, afhankelijk van de kwaliteit, tussen de 8 en 60 
euro/ton (bron mondelinge informatie marktpartijen). Bij een (laag geschatte) gemiddelde 
tonnage prijs van 25,00 euro/ton betekent dit een bruto omzet van € 10 miljoen/jaar. 
Bij (zeer hoog) geschatte productiekosten van 50% van de verkoopprijs resteert een netto 
resultaat (voor belastingen) van minimaal € 5 miljoen/jaar. Sibelco zelf stelt een uitzonderlijk 
hoge kwaliteit zand te verkopen. De reële gemiddelde verkoopprijs ligt waarschijnlijk dan ook 
een stuk hoger. 
 
Over de periode van 2001 t/m 2020, de looptijd van de huidige vergunning, bedraagt het netto 
resultaat voor Sibelco uit deze groeve minimaal € 95 miljoen. 
 
De totale herinrichtingskosten van het huidige groevegebied op basis van het plan uit 1988 
bedragen hooguit € 5 miljoen; iets meer dan 5% van het nettoresultaat.  
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Fabel&Feit 2  Financiering Herinrichting 

 

Sibelco/Provincie 
De opbrengsten van de verlenging en uitbreiding van de vergunning, zijn nodig om 

herinrichting in de toekomst te kunnen betalen. (1) 

De Feiten 
Er is geen verlenging en uitbreiding van de vergunning nodig om de herinrichting te 

financieren. Het gaat om een allang uitstaande rekening die in 2020 eindelijk moet worden 

betaald. 

Sibelco weet al sinds 1988 dat (en ook hoe!) aan het einde van de winning het terrein 

heringericht moet worden opgeleverd. Eerst was die oplevering gepland voor 2000, in 2001 

is dat opgeschoven naar 2020.  

Het geld dat voor de herinrichting nodig is, heeft Sibelco ruimschoots kunnen reserveren uit 

de opbrengsten van de afgelopen decennia, eventueel aangevuld met de winst uit de 

verkopen tot 2020. (2 & 3) 

  



 

10 
Fabels & Feiten – Plan van Transformatie Sibelco Groeve 

BuurSibelco, stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV, stichting Behoud Brunssummerheide 

Referenties F&F 3 

1. Kopie: 

 

 

Bron 5: Procesaanpak Transformatie Sibelcogroeve Heerlen-Landgraaf 

 

2. Kopie: 

 

Bron 6: Concept verslag Stuurgroep Sibelcogroeve 

 

3. Enquête ‘Orientatiefase Sibelco Zilverzandgroeve Heerlen’ – 12 juni 2013. 

De enquête is begin 2013 uitgevoerd door landschapsarchitect Jhon van Veelen in opdracht van 

Provincie Limburg onder omwonenden en andere stakeholders. De resultaten van de enquête 

zijn gepresenteerd tijdens een openbare Infomarkt op 12 juni 2013 in het Cultuurcentrum 

Corneliushuis te Heerlerheide. De enquête bevat belangrijke informatie over de visie van 

omwonenden en andere stakeholders op de toekomstige invulling van het groevegebied. 

De posterresultaten zijn in te zien op de website van BuurSibelco. 

 

4. Petitie ‘STOP UITBREIDING SIBELCO-GROEVE IN HEERLEN!” 

Tekst petitie: 

 

Deze petitie is digitaal én deur-aan-deur in een gedeelte deel van de omliggende wijken 

Heksenberg-Pronsebroek, Palemig en Kakert uitgevoerd.  
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Fabel&Feit 3  Omwonenden betrokken? 

 

Sibelco/Provincie 
Bij het opstellen van een Plan voor Transformatie voor het gebied waar nu over wordt 

gesproken waren omwonenden nauw betrokken.(1) 

 

De Feiten 
Er is inderdaad formeel overleg met bewoners van de omliggende wijken gestart. Bewoners 

uit de wijken Heksenberg-Pronsebroek, Palemig en Kakert hebben een kernteam gevormd 

en vertegenwoordigers gekozen om aan dat overleg deel te nemen. Er is regelmatig overleg 

geweest met de achterban via bijeenkomsten en zij communiceren via mail en een eigen 

website met buurtbewoners.  

Onder voorwaarden, vastgelegd in procesaanpak transformatie Sibelco groeve, zijn de 

gekozen vertegenwoordigers van de wijken en van de twee betrokken stichtingen 

onbevangen ingestapt. Toen echter bleek dat onze voorkeursoptie niet mocht worden 

besproken (het gebied in 2020 heringericht conform de verplichtingen in de huidige 

vergunning op leveren en de Mijnsteenberg onaangetast laten), hebben de gekozen 

vertegenwoordigers van omwonenden en de beide Stichtingen zich noodgedwongen 

teruggetrokken. (2)  

Uit een brede enquête (3) onder omwonenden en belanghebbenden, uitgevoerd in 2013 in 

opdracht van Provincie, bleek dat een overgrote meerderheid zich voor het behoud van de 

Mijnsteenberg uitsprak en koos voor beëindiging van de zandwinning in 2020. De conclusies 

van deze enquête zijn niet meegewogen bij de opstelling van het voorliggende PvT.  

In 2016, na het bekend worden van de huidige plannen, heeft BuurSibelco met een petitie 

tégen deze plannen en vóór een beter ‘Plan van Transformatie’ ongeveer 1500 

handtekeningen en steunbetuigingen opgehaald (4). 
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Referenties F&F 4 

1. “Afwerking van de huidige groeve volgens het eindplan “minimale model”, dat zich kenmerkt door 

een besloten karakter en basale landschappelijke inrichting, ..” 

Bron 1: NRD, paragraaf 3.3, pag. 16 

“Bij de herinrichting van de groeve volgens het minimale model …..   De nadruk komt hierbij te 

liggen op natuurontwikkeling binnen een afgesloten niet toegankelijk gebied. Het groevegebied 

wordt voornamelijk ingericht met laagwaardige natuurelementen, zoals grassen.“ 

Bron 1: NRD, Bijlage B2.2, Toelichting op het minimale model eindplan 

 

2. Kopie: 

 

Bron 2: Ontgrondingsvergunning CD6443, artikel 5 
 

3. 

 
Bron 7, pagina 25: Verslag 23 oktober 2001  

 

 

  



 

13 
Fabels & Feiten – Plan van Transformatie Sibelco Groeve 

BuurSibelco, stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV, stichting Behoud Brunssummerheide 

Fabel&Feit 4  Eindplan  

 

Sibelco/Provincie 
Sibelco heette in 2002 nog Sigrano. De ‘ontwikkelingsvisie Sigrano groeve 2025’ (1) zou nu 

moeten worden aangemerkt als het ‘geldende eindplan’ bij het aflopen van de vergunning in 

2020. Deze ‘Visie’ gaat grofweg uit van een plan waarbij een kaalgeslagen gebied achter een 

hek wordt achtergelaten; onafgewerkt en ontoegankelijk voor het publiek. 

 

De Feiten 
In de vergunning staat de verplichting voor Sibelco om de groeve bij beëindiging van de 

zandwinning her in te richten. Aan deze herinrichting worden in de vergunning specifieke 

eisen gesteld. Het vastgestelde eindplan uit 1988 is daarvoor de basis. Dat gaat duidelijk uit 

van oplevering deels als recreatie- en deels als natuurgebied, inclusief de openstelling van 

het gehele terrein (2). Provincie en Sibelco zijn gehouden aan deze verplichting die in 1988 

duidelijk werd vastgelegd en die in 2001 nog eens opnieuw werd bevestigd. 

Sinds 2002 heeft het bedrijf geweigerd om een nieuw eindplan voor de oplevering in 2020 

op te stellen. Alleen voor 10 ha in de zuidwest hoek van de ‘Sigranoplas’, werd een 

gedetailleerd plan opgesteld voor de ontwikkeling van een recreatiegebiedje met zandstrand 

en zwemwater. 

Voor de rest van het 100 ha grote groevegebied wilde Sibelco pas een volledig eindplan 

opstellen, als het bedrijf eerst ook toestemming zou krijgen om het zand onder de 

Mijnsteenberg weg te halen. Als aan deze eis niet werd voldaan, zou de beloofde 

‘ontwikkelingsvisie’ beperkt blijven tot het zogenaamde “minimale plan”.                             

Een plan om het gebied in 2020 in feite onafgewerkt en afgesloten achter te laten.  

In de (voorlopige goedkeuring) van de ‘ontwikkelingsvisie Sigrano groeve 2025’ werd door 

Provincie als voorwaarde (3) gesteld dat deze visie in de daaropvolgende jaren stapsgewijs 

zou worden omgezet naar een ingevuld eindplan. Aan deze voorwaarde is niet voldaan.       

Er is daarna door Provincie nooit enige invulling gevraagd van deze visie. Het beloofde 

eindplan kwam er dus niet. De huidige vergunning stelt echter in artikel 5 duidelijk dat een 

definitief eindplan voor de vergunning die afloopt in 2020; “…gebaseerd dient te zijn op de 

door ons College bij besluit van 20 december 1988 goedgekeurde plannen.” (2) 
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Referenties F&F 5 

1. Uitspraak Raad van State tegen goedkeuring werkplan 2006-2007 wegens gebrek aan een 
NBwet vergunning. 
Zaaknummer: 200702595/1 
Datum uitspraak: 26 maart 2008 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
2. Uitspraak Raad van State in beroepszaak tegen goedkeuring 1e NBwet vergunning (Besluit 

van GS van 30 januari 2007, kenmerk 2006/17619) 
Zaaknummer: 200701860/1 
Datum uitspraak: woensdag 26 maart 2008 

 

 

 
 
 
 

3. Uitspraak Raad van State in beroepszaak tegen goedkeuring van het werkplan 2007-2008 
(Besluit GS van 14 augustus 2007, kenmerk 2006/57814) 
Zaaknummer: 200706787/1 
Datum uitspraak: woensdag 26 maart 2008   
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Fabel&Feit 5  Provincie weegt belangen 

 

Sibelco/Provincie 
De Provincie stelt dat zij de belangen van mensen, natuur en milieu zorgvuldig afweegt 

tegen de bedrijfsbelangen van Sibelco. 

De Feiten 
De afgelopen 16 jaar heeft de Provincie consequent slechts de belangen van Sibelco 

verdedigd. 

De stichting Behoud Brunssummerheide heeft een reeks procedures moeten voeren omdat 

de Provincie nauwelijks voorwaarden aan de zandwinning stelde.                                  

Meerdere goedkeuringsbesluiten van Provincie ten aanzien van werkplannen van Sibelco zijn 

door de Raad van State vernietigd. Herhaaldelijk presenteerde de Provincie in opdracht van 

Sibelco opgestelde rapporten over effecten op natuur en milieu die bij controle vervolgens 

ondeugdelijk en onvolledig bleken. (1) 

Ook is er door de stichting op aangedrongen dat Sibelco in de afgelopen 15 jaar (zoals de 

vergunning voorschrijft) aan (gedeeltelijke) herinrichting zou werken. Hiertegen verzette de 

Provincie zich met het argument dat: “dit niet in het bedrijfsbelang van Sibelco was”.  

De stichting Behoud Brunssummerheide heeft – ondanks fel verzet van Provincie - bij de 

Raad van State een Natuurbeschermingswetvergunning (NBwet) voor Sibelco afgedwongen 

waarin nu een aantal minimum eisen zijn neergelegd om verdere schade aan het 

aangrenzende Natura2000 gebied de Brunssummerheide te voorkomen. Na de eerste 

positieve uitspraak van de Raad van State (2) verstrekte de Provincie bijna per kerende post 

Sibelco een NBwet vergunning waarin nauwelijks milieu maatregelen waren opgenomen.     

Er was een tweede procedure (3) bij de Raad van State nodig om een fatsoenlijke invulling 

van deze NB wet vergunning af te dwingen.  

De Brunssummerheide is een Natura2000-gebied met een aantal op Europees niveau 

beschermde vegetaties die afhankelijk zijn van – voldoende – schoon grondwater. In de 

afgedwongen NBwet vergunning is o.a. geregeld dat de waterstromen naar het zeldzame 

hoogveen van de Roode Beek gemonitord moeten worden. Deze monitoring gebeurt echter 

onder verantwoordelijkheid van Sibelco die verplicht is hierover jaarlijks te rapporteren aan 

de Provincie. Van onafhankelijke metingen en een onafhankelijke beoordeling is geen 

sprake. Beide partijen hebben immers een belang bij goede uitkomsten van de metingen.   

Er is dan ook geen enkel zicht op de juistheid van de (summier) verstrekte gegevens. 
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Referenties F&F 6 

1. Citaat: 
 

 

 

 

 

 

 Bron 8: Intentie Overeenkomst Provincie Limburg – Sibelco 

 

2. Foto (bron: GEZIEN, editie Parkstad van 29 maart 2015) 
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Fabel&Feit 6  Intentieovereenkomst 

 

Sibelco/Provincie 
In 2015 heeft de Provincie een intentie overeenkomst gesloten met Sibelco over de 

uitvoering van het Plan van Transformatie van het Sibelcogebied te Heerlen (1).              

Hierin spreekt de Provincie op voorhand al de intentie uit om volledig mee te werken aan de 

behandeling van de benodigde vergunningen die Sibelco nog zal aanvragen. 

 

De Feiten 
Deze intentieovereenkomst suggereert dat alles ‘in kannen en kruiken’ is. (2)                          

De overeenkomst werd getekend door gedeputeerde drs. P. van Dijk (CDA) op de laatste dag 

dat hij demissionair was. Op het moment dat van Dijk tekende, was bekend dat hij niet in het 

nieuwe College van GS zou terugkeren. Deze overeenkomst heeft echter geen enkele invloed 

op de procedures rond de vergunningaanvragen.  

De intentieovereenkomst is tekenend voor de opstelling van de vergunningverlener. Temeer 

daar de Provincie op voorhand toezegt dat zij zich in zal spannen om “met inzet van alle 

mogelijke middelen” ook andere overheden voor Sibelco gunstige besluiten te laten nemen. 

Het verlenen van vergunningen is echter aan procedures gebonden waarbij 

belanghebbenden bezwaren kunnen indienen, in eerste instantie bij dezelfde Provincie. 

Tegen het afwijzen van bezwaren kunnen belanghebbenden dan in beroep gaan bij de 

hoogste bestuursrechter in ons land: de Raad van State. Bij een uitspraak van de Raad van 

State moeten alle partijen, dus ook de Provincie, zich neerleggen. 
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Referenties F&F 7 

1. Schil in PvT (bovenbreedte: 3m) 

 

 

 

 

 

 

Bron 10: Concept versie PvT 
Toelichting: in vastgestelde versie van PvT zijn de afmetingen ongewijzigd gebleven. Citaat uit NRD 
Sibelco groeve, 1 april 2016, pagina 13: “Op de top blijft een minimaal 3 meter brede strook vlakke 
grond behouden” (bron 1) 

 

2.  Schil zoals weergegeven in de startnotitie van de mer 2008 (bovenbreedte: 30m) 

Bron 11: Presentatie startnotitie mer 2008  
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Fabel&Feit 7  De ‘Schil’ 

 

Sibelco/Provincie 
Het afgraven van de Mijnsteenberg ONIV, om het zilverzand daaronder te kunnen winnen, 

kan gebeuren zonder dat natuur en omwonenden daar veel overlast van ondervinden.        

Een ‘schil’ die blijft staan, moet daarvoor zorgen. 

De Feiten 
De schil in het huidige PvT is in strijd met het Masterplan 2009. In het door de Raad van 

Heerlen goedgekeurde Masterplan Zandgroeven uit 2009 wordt een brede stabiele schil 

geschetst (2).  

De afmetingen van deze brede schil werden indertijd in een overleg tussen Sibelco, 

gemeenten en Provincie vastgesteld. Deze brede schil maakte tevens deel uit van de 

startnotitie van de MER uit 2008. In de tekening hiernaast is deze schets afgebeeld. (2)         

Deze brede schil voorziet ook nog in het behoud van de leermijngang die in het bredere 

gedeelte van de schil ligt. De huidige dunne schil, zoals voorgesteld in het PvT, staat in schril 

contrast met de eerder gepresenteerde brede schil in het Masterplan 2009. 

In de laatste plannen wordt gesproken van een dunne ‘schil’ (1) die zou kunnen blijven staan 

om op die manier de wijken erachter te beschermen tegen geluidsoverlast en overwaaiend 

stof. Overwaaiend stof zou bestreden kunnen worden door de afgraving continue met water 

te besproeien. Er is echter geen enkele betrouwbare berekening over de stabiliteit van deze 

‘schil’. Als de Mijnsteenberg voor 95% wordt afgegraven is er geen garantie dat die schil blijft 

staan. Omwonenden zijn dan ook bang dat bij het (deels) afgraven van de Mijnsteenberg er 

een instabiele massa ontstaat die bij zware regenval ongecontroleerd wegglijdt.                    

En zware regenval is geen uitzondering meer. Aardschokken horen trouwens ook tot de 

mogelijkheden in dit gebied vlakbij de Feldbiss-breuk die in de jaren 90 nog actief bewoog. 
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Referenties F&F 8 

1. Citaat: 

 
 

Bron 12: Rapport ‘Mijnsteenberg Sibelco Heerlen – Partijkeuring en aanvullend onderzoek’, 

paragraaf 7.1) 

 

Citaat uit bijlage onderzoek van het materiaal van de toplaag o.b.v. Toetsingstabel Besluit 

Bodemkwaliteit in dit rapport (pag. 99): 

 
Bron 12: Rapport ‘Mijnsteenberg Sibelco Heerlen – Partijkeuring en aanvullend onderzoek’ 

 

Citaat uit bijlage onderzoek van het materiaal van het Plateau o.b.v. Toetsingstabel Besluit 

Bodemkwaliteit in dit rapport (pag. 100): 

 
Bron 12: Rapport ‘Mijnsteenberg Sibelco Heerlen – Partijkeuring en aanvullend onderzoek’ 

 

 

 

2. Citaat op pagina 55 van het rapport over de storting van afval op de Mijnsteenberg ONIV: 

 
 

Bron 13: Rapport ‘MIJNSTEEN, MIJNSLIK en MILIEU’  
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Fabel&Feit 8  Onderzoek materiaal Mijnsteenberg 

 

Sibelco/Provincie 
Het weggegraven materiaal uit de Mijnsteenberg ONIV zou zonder milieurisico’s aan de rand 

van het natuurgebied Brunssummerheide kunnen worden gestort. 

 

De Feiten 
In opdracht van Sibelco werd door bureau Certicon (1) een onderzoek verricht naar de 

samenstelling van het materiaal waaruit de Mijnsteenberg is opgebouwd. In dit onderzoek is 

bewust geprobeerd om tot gunstige uitkomsten voor het bedrijf te komen. Maar zelfs dit 

onderzoek komt tot de conclusie dat het hier ernstig vervuild materiaal betreft. Tweederde 

van het materiaal is dusdanig vervuild dat er alleen een industrieterrein mee mag worden 

verhard; eenderde is zelfs daarvoor te zeer vervuild met o.a. diverse zware metalen. Geen 

enkel deel van de Mijnsteenberg voldoet volgens dit Certicon rapport aan de eisen die 

gelden bij hergebruik in of nabij een natuur- of recreatiegebied. En zeker niet op de plaats 

waar het volgens de plannen van Provincie & Sibelco gedumpt zou moeten worden; pal 

naast een Natura2000 gebied dat is aangemerkt als ‘Goud Groen’.  

De Mijnsteenberg ONIV werd ooit opgebouwd uit mijnsteen (met dynamietresten), 

steenkoolresten, tonnen vlieggas en bedrijfsafval (waaronder waarschijnlijk ook asbest). 

Deze stoffen vormen een giftige cocktail zodra ze weer aan de buitenlucht worden 

blootgesteld, met gevaren voor de volksgezondheid in de aangrenzende wijken. Vervuiling 

die in het grondwater terecht komt vormt een groot milieu risico voor het aangrenzende 

Natura2000gebied dat afhankelijk is van schoon grondwater. Eerdere afgraving van 

bijvoorbeeld de mijnsteenberg Hendrik leerde dat er in deze berg zoveel vervuiling werd 

aangetroffen dat het afgraven voortijdig moest worden gestopt. Het hergebruik van 

materiaal van de Mijnsteenberg is in onze optiek onuitvoerbaar.  

Wetenschappelijk onderzoek uit 1985 door de rijksuniversiteit Utrecht laat zien welke 

afvalstoffen er tijdens de operationele periode van de mijn Oranje Nassau IV op deze 

mijnsteenberg zijn gestort.(2) 

Onafhankelijk onderzoek naar de precieze samenstelling van de Mijnsteenberg zou daarom 

een eerste vereiste moeten zijn.  
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Referenties F&F 9 

1. Bron 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Paragraaf 3.2.3. Uitgangspunten, pagina 14. 
 

 

2. Expertise aanbevelingen  
Advies Raad voor Cultuur 

 

 

 

 
 

Bron 14: Brief Raad voor Cultuur 
 

Advies Provinciale Adviescommissie Cultureel Erfgoed 

 

 

 

 
 
 
 Bron 15: Brief Provinciale Adviescommissie Cultureel Erfgoed. 
 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 

 

 

 

 

 

 

 

Bron 16: Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 



 

23 
Fabels & Feiten – Plan van Transformatie Sibelco Groeve 

BuurSibelco, stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV, stichting Behoud Brunssummerheide 

Fabel&Feit 9  Cultureel Erfgoed 

 

Sibelco/Provincie  
Als ‘herinnering’ aan het mijnverleden zou van dit vervuilde materiaal een nieuw 
‘gedenkteken’ als vervanging van de Mijnsteenberg gebouwd kunnen worden. (1)  

 
De Feiten 
Er liggen aanbevelingen (2) van de Raad voor Cultuur, de commissie Provinciaal 

Archeologisch en Cultureel Erfgoed (PACE), en de gemeentelijke commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit van Heerlen, om deze berg als een gemeentelijk of provinciaal monument aan te 

wijzen. De Mijnsteenberg is immers de laatste gave mijnsteenberg in deze streek en een 

blijvende herinnering aan een verleden dat voor veel mensen grote betekenis heeft.          

Een ‘nepmonument’ niet. 

De Mijnsteenberg is onder architectuur aangelegd en moest een duurzaam onderdeel van 

het landschap worden. Hiervoor zijn maquettes gemaakt (zie foto pagina 46). Bij de 

planologische inpassing van de Mijnsteenberg door landschapsarchitecten koos men voor 

een vorm die optimaal in het landschap paste. Het ontwerp is ook op nationaal niveau 

voorgelegd aan de Vaste Commissie van de Rijksdienst van het Nationale Plan. Het feit dat 

de Mijnsteenberg is ontworpen volgens een vastomlijnd plan was voor de Raad voor Cultuur, 

blijkens zijn advies d.d. 8 november 2004 (2), reden om de berg als onroerend aan te 

merken. 

De Mijnsteenberg bevat een originele ‘leergang’ die gerestaureerd kan worden (zie foto 

pagina 46). Verder zijn de gebouwen van de Ondergrondse Vak School (OVS) bewaard 

gebleven. Plannen om in samenwerking met bijvoorbeeld het Mijnmuseum tot restauratie 

en openstelling te komen, zouden uitstekend passen in IBA plannen (bron 23: IBA plan #130 – 

Parkstad, MijnStad, MijnErfgoed) voor deze streek.  
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Referenties F&F 10 

1. Citaat uit paragraaf 4.4 Saldobenadering, pagina 40. 
 

 
 
Bron 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

 
Toelichting Gelet op de specifieke aard van soorten waarvan de aanwezigheid op deze 
Mijnsteenberg juist te danken is aan de zeer bijzondere en unieke en lokale ecologische 
omstandigheden, is compensatie elders niet mogelijk. De ‘Saldobenadering’ is daarom niet van 
toepassing. 
 

2. Rapport Gebiedsvisie Sibelco groeve Heerlen  
Dit rapport poogt de benodigde compensatie van de GoudGroene natuurwaarden op de 
Mijnsteenberg ONIV in kaart te brengen. Daarbij worden enkel de doeltypen betracht welke in 
het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016 worden vermeld.  
 
Bron 17: Rapport Gebiedsvisie Sibelco groeve Heerlen 

 
3. Citaat rapport ‘Natuurwaarden van de mijnsteenberg Oranje Nassau IV’ 

 
Toelichting: Het rapport ‘Natuurwaarden van de mijnsteenberg Oranje Nassau IV’ van Grontmij 
Limburg van 4 december 2001 geeft een ander beeld van de op deze mijnsteenberg aanwezige 
natuurwaarden.  
 
Fauna typen worden in het rapport van Royal Haskoning genegeerd. Beschermde faunatypen 
zoals Spaanse Vlag, Blauwvleugelsprinkhaan en Rugstreeppad worden nergens genoemd. Er 
nestelen 23 broedvogelsoorten op de Mijnsteenberg, waaronder de Groene specht en 
Boomleeuwerik die bescherming genieten onder de Habitat Richtlijn en het Verdrag van Bern. 
Van de reptielen is o.a. de Levendbarende hagedis beschermd onder de Natuurbeschermingswet 
en het Verdrag van Bern. De Koninginnepage en de Veldkrekel staan op de nationale Rode lijst en 
zijn voor Limburg compensatie plichtig. Het rapport van Haskoning is dus aantoonbaar 
onvolledig. 
 
Bron 18: Rapport ‘Natuurwaarden van de mijnsteenberg Oranje Nassau IV’  
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Fabel&Feit 10  ‘Natuurcompensatie’ 

 

Sibelco/Provincie  
De ‘goudgroene’ natuur op de hellingen van de Mijnsteenberg ONIV kan worden 

gecompenseerd door 70 hectare landbouwgrond elders in te richten als natuurgebied.(1). 

 
De Feiten  
De specificatie ‘GoudGroen’ dient ter bescherming van natuurgebieden die bewaard moeten 

blijven. In de afgelopen decennia is op de Mijnsteenberg een unieke biotoop ontstaan met 

zeer zeldzame beschermde planten en dieren (3). Dit komt omdat de mijnsteen zorgt voor 

extra opwarming van de steenhellingen. De natuur op de Mijnsteenberg valt daarom in de 

categorie ‘goudgroen’, de hoogste kwaliteitsklasse natuurgebied. De ecologische 

omstandigheden op de Mijnsteenberg zorgen voor unieke biotopen die elders niet te 

realiseren of te compenseren zijn (2). Als de Mijnsteenberg zou worden afgegraven, zorgt 

dat voor onherstelbare schade aan een gebied dat onder de huidige wetgeving optimaal 

beschermd dient te worden. 
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Referenties F&F 11 

1. Nederland (buiten Zuid-Limburg):  

 

 

 

 

 

Bron 19: Rapport ‘Zilverzand in Nederland’ 

2. België (Vlaanderen en Limburg) 

In België: “In Vlaanderen wordt zilverzand gevonden te Lommel en Mol. Ook in Maasmechelen is een 
vindplaats, de zandafzettingen daar zijn ontstaan tijdens het Mioceen. Het enige Belgische bedrijf dat 
kwartszand exploiteert is Sibelco. Zij bezitten alle mogelijke concessies in België.” 
Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Zilverzand 
 
3. Duitsland (meerdere groeven) 

In Duitsland: “Die weltweiten Quarzsandreserven werden als praktisch unbegrenzt angegeben. Sehr 

große Vorkommen gibt es in weiten Teilen Europas. 

 

In Deutschland betrug die Jahresförderung an (reinem) Quarzsand 2014 nach Angaben des 

Bundesverbandes Mineralische Rohstoffe (MIRO) 10,4 Mio. Tonnen. Davon sind fast 2 Mio. Tonnen 

exportiert worden, wobei mehr als drei Viertel (77 %) des Exports in die Benelux-Länder ging.[3] Der 

Quarzsand wird überwiegend durch Abbau von geologisch relativ jungen oder sehr 

jungen Lockersedimenten gewonnen, unter anderem in Uhry (südliches Niedersachsen) oder 

in Haltern am See (Münsterland). Eines der bedeutendsten quarzsandfördernden Unternehmen 

Deutschlands ist die Quarzwerke Gruppe mit Hauptsitz in Frechen.”  

Bron: de.wikipedia.org/Quarzsand#Fördermengen und-sonstige Vorkommen 

Tabelle 14: Deutschland: Import und Export von Quarzsanden ausgewählter Länder 2011 – 2014.  

 2011 2012 2013 2014 

 1.000 t 

Import aus EU-Ländern 626,3 541,2 521,6 559,5 

Belgien/Luxemburg 122,5 89,1 87,9 106,3 

Niederlande 213,1 224,7 163,0 159,4 

etc     

Export in EU Länder 1.822,4 1.635,4 1.431,7 1.796,0 

Belgien/Luxemburg 93,6 152,9 136,7 476,8 

Niederlande 1.368,6 1.178,3 1.031,9 1.044,6 

etc     

 Bron 20: Deutschland – Rohstoffsituation 2014, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mol_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maasmechelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mioceen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sibelco
https://de.wikipedia.org/wiki/Benelux
https://de.wikipedia.org/wiki/Quarzsand#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Lockersedimente
https://de.wikipedia.org/wiki/Uhry_(K%C3%B6nigslutter)
https://de.wikipedia.org/wiki/Haltern_am_See
https://de.wikipedia.org/wiki/Quarzwerke_Gruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Frechen
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Fabel&Feit 11  Uniek zilverzand 

 

Sibelco/Provincie  
Zilverzand is een zeer zeldzaam en waardevol product; de winning van zilverzand door 

Sibelco is maatschappelijk gezien van grote waarde. Nederlandse afnemers zijn afhankelijk 

van de voortzetting van de zilverzand winning door Sibelco in Parkstad. 

 
De Feiten 
Zilverzand (silica) is een grondstof die op veel plekken in Europa wordt gewonnen en 

verhandeld. Zilverzand ontstond ca 20 miljoen jaar geleden in afzettingen in het mioceen. 

Het wordt gezuiverd door onder- en bovenliggende bruinkoollagen die oxides en 

verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld ijzer en aluminium, eruit ‘filteren’. Het zilverzand in 

Parkstad is onderdeel van een reeks zilverzandvoorkomens die grofweg van Antwerpen tot 

ver in Polen loopt. Het is bepaald niet uniek. Er is een levendige internationale handel in 

zilverzand. Het sluiten van de Sibelco groeve in 2020 zal geen of weinig effect hebben op de 

zandmarkt. Geen enkele afnemer zal door deze sluiting zonder grondstof komen te zitten. 

(1) (2) (3) 

Zilverzand wordt gebruikt om producten te maken zoals autoruiten, toiletpotten, 

zonnecellen en schuurpoeder. De kwaliteit die in deze groeve wordt gewonnen, is slechts 

deels van goede kwaliteit. Door de gunstige ligging is de winning echter goedkoop en dat 

verhoogt de winst voor Sibelco. Hergebruik van glas levert eveneens zuivere silica op en is 

een duurzaam alternatief voor zilverzand. 
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Referenties F&F 12 

1. Citaat uit document waaruit blijkt dat Provincie dit voorstelt: 

 

 
 

Bron 21: Nota Gedeputeerde Staten van Limburg 
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Fabel&Feit 12  Het Provinciaal Inpassingsplan 

 

Sibelco/Provincie 
Om de gemeenten Heerlen en Landgraaf te dwingen om mee te werken aan hun Plan van 

Transformatie is een ‘Provinciaal Inpassingsplan’ (PIP) nodig. (1) 

 
De Feiten 
De herinrichting die in 1988 geschetst en in de (verlengde) vergunning in 2001 werd 

bevestigd in artikel 5, gaat uit van een herinrichting waar de twee gemeenten zich in kunnen 

vinden. De gemeentebesturen horen dus mee te kunnen beslissen over de toekomst van dit 

gebied.  

 

Een PIP is een bijzondere maatregel, vastgelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening, die mag 

worden ingezet als er sprake is van ‘zwaarwegend boven regionaal belang’.            

Voorbeelden zijn de aanleg van een spoorlijn of inrichting van een militair oefenterrein. Een 

PIP mag ook worden ingezet als gemeentes het onderling niet eens kunnen worden. Van een 

bovenregionaal belang of onenigheid tussen de betrokken gemeenten is hier geen sprake.  

De partij die belang heeft bij dit machtsmiddel is Sibelco. Het bedrijf heeft dan ook om een 

PIP verzocht om Heerlen en Landgraaf op voorhand als partij uit te schakelen.                      

Dat de provinciale overheid bereid is gemeenten een dwangmaatregel op te leggen om aan 

de wensen van een private onderneming tegemoet te komen, is opvallend.                      

Valide argumenten hiervoor zijn niet aangereikt.  

 

Het opleggen van een PIP past echter naadloos bij de belofte uit de Intentie Overeenkomst 

uit 2015 (bron 8), waarbij de Provincie toezegt om: “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.” 
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Referenties F&F 13 

1. Citaat uit paragraaf 3.1 ‘Welke doelen willen we bereiken en welke kansen willen we benutten’, 
pagina 9: 

 
Bron 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

 
2. Citaat #1 uit deze nota waaruit blijkt dat er sprake is van een gecoördineerde ‘uitruil’: 

 
Citaat #2 uit deze nota waaruit wederom blijkt dat er sprake is van een tegenprestatie: 

 
Bron 21: Nota Gedeputeerde Staten van Limburg 
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Fabel&Feit 13  ‘Uitruil’  voor stikstofcompensatie 

 

Sibelco/Provincie 
Tijdens de gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Ruimtelijke Ordening van 

Heerlen en Landgraaf op 6 juli 2016 is door de heer H. Teunissen, gedeputeerde D66, 

benadrukt dat er beslist geen sprake is van gunsten die Sibelco zou willen verlenen in ruil 

voor de gevraagde vergunningen. 

 

De Feiten 

Het tegendeel is waar. Blijkens de overlegde stukken is er namelijk wel degelijk sprake van 

‘uitruil’. (1) Sibelco heeft toegezegd percelen elders in Landgraaf aan de Provincie te willen 

verkopen op voorwaarde dat de nieuwe vergunningen worden verleend. Op deze percelen 

zou de Provincie een deel van de verplichte stikstofcompensatie kunnen realiseren. Deze 

verplichting is door de Raad van State opgelegd om de schade aan de Brunssummerheide, 

door de aanleg van de Buitenring, te compenseren. In het ‘uitruilplan’ wordt de reeds 

bestaande milieuschade dus niet gecompenseerd, de schade wordt slechts verplaatst. (2) 
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Referentie F&F 14 

1. “Het enige Belgische bedrijf dat kwartszand exploiteert is Sibelco. Zij bezitten alle mogelijke 

concessies in België. Sibelco controleert ook meer dan 90% van de markt in Nederland 
en is wereldmarktleider op het gebied van kwartszand-ontginning”. 
 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverzand 

 

2. Overzicht van locaties waar Sibelco zilverzand wint en produceert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.sibelco.eu/silica 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sibelco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sibelco
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Fabel&Feit 14  Noodzaak voor verlenging 

 

Sibelco/Provincie 

Sibelco baseert haar aanvraag voor verlenging van de huidige vergunning op het argument 

dat wordt voorzien dat in 2020 nog niet al het winbare zand zal zijn afgegraven.                    

Dit zou te wijten zijn aan ‘niet voorziene fluctuaties in de marktvraag’.  

 

De Feiten  
Fluctuaties in de markt behoren tot het normale bedrijfsrisico. Daarnaast is Sibelco 

wereldmarktleider op het gebied van kwartszandwinning. Deze aanbieder kan kiezen voor 

levering uit diverse groeves in Nederland en België (1), en groeves verspreid over Europa (2). 

Kennelijk is het tempo van winning in deze groeve bewust laag gehouden als nu wordt 

voorzien dat er in 2020 winbaar zilverzand ‘overblijft’. De keuze om niet al het beschikbare 

zilverzand binnen het geplande tijdsbestek te vergraven lag – en ligt – bij Sibelco. Deze 

gekozen bedrijfspolitiek rechtvaardigt dan ook niet een verlenging van nog eens 15 jaar. 
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Referentie F&F 15 

 Toelichting:   

De motivering voor de toekenning van deze Award noemt uitdrukkelijk het koesteren van het 
mijnverleden als een van de factoren die wezenlijk hebben bijgedragen aan de groei van het 
toerisme voor Parkstad en Zuid-Limburg. 
 
2.  Parkstad wint ‘Tourism for Tomorrow Award 2016’ 

 
Bron: http://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2016/April_2016/Parkstad_Limburg_wint_wereldprijs 

  

1.  Het meeste werk wordt verricht door grote machines. 

http://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2016/April_2016/Parkstad_Limburg_wint_wereldprijs
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Fabel&Feit 15  Economische bijdrage & werkgelegenheid 

 

Sibelco/Provincie  
Sibelco levert een belangrijke bijdrage aan de economie en aan de werkgelegenheid van 
deze regio.  
 

 

De Feiten 
Per jaar wordt door Sibelco in Parkstad volgens hun eigen gegevens ca 350.000-500.000 ton 

zilverzand gewonnen (opbrengst minstens € 10 miljoen/jaar, zie F&F 2, ref. 3). Het betreft 

hier een dochter van een privaat Belgisch bedrijf dat NIETS afdraagt over het zilverzand dat 

in deze regio wordt gewonnen. In België, waar Sibelco ook verschillende groeves bezit, is er 

sprake van een verplichte afdracht per kuub verkocht zand. De opbrengst van het 

Nederlandse zilverzand vloeit volledig naar het moederbedrijf in België.  

De werkgelegenheid die wordt geboden is beperkt. Het werk wordt voornamelijk door grote 

machines gedaan (1). Sibelco verschaft werk aan minder dan 20 mensen en het management 

is in handen van Belgische werknemers die niet bij het bedrijf in Heerlen wonen. Omdat 

zilverzand op de Europese markt in ruime mate voorhanden is en internationaal op grote 

schaal wordt verhandeld (zie F&F 11), zullen ook transporteurs en bedrijven die nu 

producten van Sibelco vervoeren en/of afnemen geen last hebben van de sluiting van deze 

Sibelco groeve. Duurzame herinrichting van de groeve als natuur en recreatiegebied met 

(beperkte) horecafaciliteiten levert naar verwachting meer werkgelegenheid op. 

Een goed heringericht groevegebied dat aansluit op het natuurgebied Brunssummerheide zal 

deze streek aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Natuurontwikkeling en 

recreatie in dit mooie gebied zal meer bijdragen aan de economische groei.  

Parkstad ligt – onbetwist – in een van de mooiste streken van ons land (2) met een zeer 

aantrekkelijke mengeling van natuur en cultuur. Een snelle en duurzame herinrichting van de 

groeve zou de toeristische ontwikkeling zeker ondersteunen.  
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Referenties F&F 16 

1. Citaat uit Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bron 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
 

2. Relevante citaten uit huidige vergunning over fasering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bron 2:  Ontgrondingsvergunning CD6443 (uit 2001) 



 

37 
Fabels & Feiten – Plan van Transformatie Sibelco Groeve 

BuurSibelco, stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV, stichting Behoud Brunssummerheide 

Fabel&Feit 16  Fasering 

 

Sibelco/Provincie 
Het voorgestelde Plan van Transformatie voorziet in een fasering van de activiteiten tot 

2035. Al voor beëindiging van de winning zouden gedeelten van de groeve heringericht en 

overgedragen kunnen worden. Sibelco en Provincie zouden over deze fasering harde 

toezeggingen willen doen.  

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (1) wordt zeer stellig gesproken over ‘fasering’ en 

het afronden van afgravingen in de periode tot 2035.  

 

De Feiten 
In 1988 werd vastgelegd dat de zandwinning in 2000 zou worden afgerond en werd een 

gedetailleerd plan gemaakt voor de oplevering en herinrichting. In 1999 kreeg Sibelco een 

nieuwe, meer uitgebreide vergunning tot 2020. Deze werd in 2001 vernieuwd.                       

Nu de einddatum 2020 nadert, wordt een uitbreiding en verlenging van de vergunning 

gevraagd tot 2035. Er is geen enkele garantie dat het bedrijf in 2035 stopt.                             

Als deze vergunning wordt verleend kan in de aanloop naar 2035 een volgende verlenging 

worden aangevraagd. 

In de huidige vergunning uit 2001 werd ook een zgn. ‘Overall Werk- en Faseringsplan’ 

afgesproken (2). Hierin werd de uitvoering van geplande activiteiten eveneens in fases 

weergegeven. En ook toen werd door Provincie en Sibelco ‘gegarandeerd’ dat men zich aan 

het toen vastgelegde ‘overall werk- en faseringsplan’ zou houden. Niets bleek minder waar. 

Provincie noch Sibelco hebben zich aan deze fasering gehouden. Artikel 4.6 in de huidige 

vergunning, waarin werd vastgelegd dat het afgegraven gebied “zo klein mogelijk” zou 

blijven, bleek een wassen neus. Herinrichting is – ondanks alle beloftes - onder de huidige 

vergunning consequent uitgesteld. Dit is verdedigd door Provincie met als argument dat: 

”…voor de Provincie het bedrijfsbelang voorop staat en ontwikkelingen in de markt een 

dergelijke bijstelling en uitstel van de herinrichting daarom noodzakelijk maakt.”  

Er is dan ook geen enkele reden aan te nemen dat Sibelco zich in de toekomst aan afspraken 

met betrekking tot het voorgestelde faseringsplan zal houden. Evenmin valt te verwachten 

dat de Provincie Sibelco daar aan zal houden.  
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Referenties F&F 17 

1. Openstelling 5uur per week. 

 

 

2. Citaat uit CB7022 (vergunning 1999) – pagina 7 in paragraaf ‘Inrichting’ 

 

 

 

Bron 4: Ontgrondingsvergunning CB7022 

 Citaten uit CD6443 (huidige vergunning) 

 

  

Bron 2: Ontgrondingsvergunning CD6443, paragraaf 3.3, pagina 6 

Bron 2: Ontgrondingsvergunning CD6443, artikel 4.8, pagina 20 

Bron 2: Ontgrondingsvergunning CD6443, artikel 5 pagina 23 
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Fabel&Feit 17  Toegankelijkheid 

 

Sibelco/Provincie 
Indien de zandwinning in 2020 stopt, blijft het hek om de groeve staan en blijft de groeve 

niet toegankelijk voor openbare recreatie (1). 

 

De Feiten 
Sibelco opent in 2016 schoorvoetend het in 2007 heringerichte deel van de Zuidwest plas.   
Er mag alleen worden gewandeld op paden en bruggen op woensdag van 17.00-19.00uur en 
op zaterdag van 14.00-17.00uur. (1) 
 
Volgens de huidige en vorige vergunningen is Sibelco verplicht om de groeve bij beëindiging 

van de zandwinning her in te richten en open te stellen. Aan deze herinrichting worden in de 

vergunning specifieke eisen gesteld die in de voorafgaande teksten al zijn aangestipt. Het 

goedgekeurde eindplan uit 1988 maakt daar deel van uit. Dat gaat duidelijk uit van 

openstelling van het terrein. Wij verwachten dat de overheid, in dit geval Provincie, Sibelco 

houdt aan deze verplichting die in 1988 werd vastgelegd en die in 2001 werd bevestigd. (2) 
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Referenties F&F 18 

1. Citaat uit intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg - 2009 

 

Bron 9: Intergemeentelijke structuurvisie 2009 

2.  

 

Bron 22: Presentatie gemeente Heerlen 
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Fabel&Feit 18  Precedent 

 

Sibelco/Provincie 
Het verlengen van de vergunning tot 2035 en de vergunning om de Mijnsteenberg af te 

graven staat op zich; verdere uitbreiding van andere groeves worden niet voorzien.  

De Feiten 
In de intergemeentelijke structuurvisie voor Parkstad is vastgelegd dat verdere 

ontgrondingen in beschermde gebieden niet worden toegestaan. (1) 

Het verlenen van een nieuwe vergunning aan Sibelco betekent dat er een gevaarlijk 

precedent wordt geschapen. Andere firma’s die in dit gebied zilverzand winnen, hebben al 

aangegeven dan eveneens nieuwe vergunningen te willen aanvragen. De firma Beaujean zou 

in dat geval de groeve Vrieheide tot na 2020 willen openhouden (2) en daarnaast in de 

Kakert in Landgraaf een nieuwe groeve willen starten. Op dit moment is dat strijdig met het 

vigerende beleid ten aanzien van de zandafgravingen in Parkstad. Dat sluit het verlenen van 

nieuwe vergunningen uit.  

Mocht de vergunning van Sibelco echter worden verlengd en uitgebreid met nieuw gebied, 

dan zal een dergelijke restrictie niet staande gehouden kunnen worden.  
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Het Plan van Transformatie samengevat…  
 

 levert geen meerwaarde op. 

 staat voor ernstige milieurisico’s voor mens en natuur. 
 

 staat voor ernstige (geluids-)overlast voor omwonenden. 
 

 staat voor een grove verstoring van de leefomgeving. 
 

 staat voor de vernietiging van cultureel erfgoed, de Mijnsteenberg ONIV. 
 

 staat voor de vernietiging van ‘GoudGroene’ natuurwaarden. 
 

 staat voor een ‘open einde’ van de zandwinning. 
 

 staat voor nieuwe claims van omliggende ontgronders. 
 

 staat voor de ongeoorloofde inzet van het machtsmiddel PIP. 
 

 staat voor een ongeoorloofde ‘uitruil’ voor stikstofcompensatie voor de Buitenring. 
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Onze Conclusie… “The Tail wags the Dog”  
 

In de afgelopen decennia heeft de bedrijfsvoering van Sibelco centraal gestaan in de 

besluitvorming. Daar is ook de winst terecht gekomen. De rekening is terechtgekomen bij 

omwonenden en de natuur. Het recht om beslissingen om ontgrondingsvergunningen te 

verlenen en de plicht om toe te zien op naleving van voorwaarden die hierin zijn vastgelegd, 

is neergelegd bij de Provincie. In de geschiedenis van de zandafgraving van Sibelco is het 

echter dit private bedrijf dat de Provincie aanstuurt, in plaats van andersom. Het meest 

treffende voorbeeld is het verzoek van Sibelco aan Provincie om de gemeenten Heerlen en 

Landgraaf een bestuurlijke dwangmaatregel op te leggen. Dit om te voorkomen dat 

gemeenten mee zouden kunnen praten én beslissen over ontwikkelingen binnen hun 

gemeentegrenzen.  

Daarnaast hebben beleidsmakers van de Provincie in de afgelopen jaren bij het verlenen van 

vergunningen en het handhaven van voorwaarden consequent ‘artikel 5’ toegepast.              

Ze hebben de handen voor de ogen gehouden en zoveel mogelijk ‘door de vingers’ gezien. 

De voorbeelden in dit document spreken voor zich. En ze zijn allemaal onderbouwd.  

Een verlenging van de huidige vergunning tot 2035, en toestemming om de Mijnsteenberg af 

te graven, dient alleen de handelsbelangen van Sibelco. Daar staat een zeer beperkt aantal 

banen tegenover. Het ‘maatschappelijk belang’ van deze regio wordt er echter ernstig door 

geschaad. Verlenging en uitbreiding van de vergunning van Sibelco betekent 15 jaar langer 

overlast, verlies van cultureel erfgoed, schade aan natuur, milieurisico’s die niet te overzien 

zijn en tot in de verre toekomst aankijken tegen een ontoegankelijk ‘kraterlandschap’.         

Én nog langer uitstel van herinrichting die al sinds 1988 wordt beloofd. Het weigeren van 

nieuwe vergunningen aan Sibelco betekent dat de rekening niet nog verder oploopt. Het 

sluiten en duurzaam heringericht opleveren van de groeve in 2020 betekent het betalen van 

een schuld die al héél lang openstaat.  

 
BuurSibelco 
Vertegenwoordigd door: 
Mevr. E. van Boekholdt  
Mevr. M. Kok 
 
Stichting Behoud Brunssummerheide (sinds 2003) 
Mevr. H. Ausems-Habes,  
Dhr. O.A.M. Zerdoner ing. 
 
Stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV (sinds 2003) 
Dhr. Dr A. Kampermann 
Dhr. O.A.M. Zerdoner ing. 
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Goedgekeurd Eindplan 1988  
Kaart nr.2  Ontsluitingsstructuur met functie aanduiding 
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Schets B+ variant Plan van Transformatie 2015 
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Foto Archief 

Maquette Mijnsteenberg ONIV 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Op bovenstaande foto ziet u de originele maquette welke is gebruikt bij het ontwerp van de 

mijnsteenberg ONIV. Aan de bovenzijde van de maquette zijn de contouren van de mijngebouwen 

van de mijn Oranje Nassau IV zichtbaar.  

Leermijn Ondergrondse Vakschool (OVS) 

Figuur 1 Foto uit archief Rijckheyt Heerlen 

Heideveldweg 

Ingang Leermijn OVS 
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3. ‘Integraal Schetsplan herinrichting Concessie gebied Sigrano te Heerlen/Landgraaf’ van 

Sigrano Nederland B.V., nr. 1614, kenmerk: BQ54626, d.d. 20 december 1988. 

4. Ontgrondingsvergunning CB7022 van Sigrano Nederland B.V., d.d. 7 september 1999. 

5. Procesaanpak Transformatie Sibelcogroeve Heerlen-Landgraaf, d.d. 10 december 2013 
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oktober 2009. 

10. Conceptversie Plan van Transformatie Sibelco Groeve, d.d. 5 januari 2015 

11. Presentatie Startnotitie mer - slide 15, Groen-Planning i.o.v. Sigrano, project nr. 2812,  

datum: 24 april 2008. 

12. Rapport ‘Mijnsteenberg Sibelco Heerlen – Partijkeuring en aanvullend onderzoek’, 
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2005/16894) 
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17. Rapport Gebiedsvisie Sibelco groeve Heerlen van Royal Haskoning DHV, d.d. 6 april 2016 

18. Rapport ‘Natuurwaarden van de mijnsteenberg Oranje Nassau IV’ van Grontmij Limburg, d.d. 

4 december 2001 

19. Rapport ‘Zilverzand in Nederland’ van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rapport nr. DWW-

2004-027, d.d.19 mei 2004, ISBN 90-369-5560-2 

20. Rapport ‘Deutschland – Rohstoffsituation 2014’, Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe, d.d. November 2015, ISBN 978-3-943566-30-7 (PDF) 

21. Nota Gedeputeerde Staten van Limburg, documentnummer: 13/16804, d.d. 26 maart 2013 
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