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Onderwerp 

Het vaststellen van het Plan van Transformatie voor de groeve Sibelco. 

 

Inleiding/aanleiding 
Sinds enige decennia vindt in Heerlen zandwinning plaats. Hierbij wordt een 

hoogwaardige kwaliteit zand opgegraven. De zandwinning vindt plaats op basis van 

een vergunning die wordt verleend door de provincie als bevoegd gezag. Onderdeel 

van recht tot zandwinning is de plicht tot herinrichting van het gebied. In dit kader 

zijn er in het verleden diverse plannen gemaakt voor het zandgroevegebied. Deze 

waren echter vaak incidenteel van karakter of hadden alleen betrekking op één van 

de concessiegebieden. Het einde van de zandwinning komt in zicht. In enkele delen 

op zeer korte termijn, in anderen loopt de concessie af in 2020. Om deze reden is 

er een integrale visie opgesteld in 2008 door BGSV in samenwerking met 

Groenplanning. Deze BGSV-visie 2008 heeft als bouwsteen gediend voor het 

masterplan Zandgroeves dat 1 december 2009 is vastgesteld door de raad.  

 

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.  

 

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

hebben bezwaren, onder meer vanwege de verwachte overlast en de wens tot 

behoud van de mijnsteenberg. 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 ontgrondingsver-

gunning. 
 

Historie 

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

Provincie 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 zilverzandgroeve, inclusief de mijnsteenberg en 

rangeerterrein (hierna: mijnsteenberg) van Sigrano, met als uitgangspunt (..) het 

Masterplan Zilverzandgroeves Heerlen’. 
 

Op 26 maart 2013 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten tot opstellen 

van een provinciaal inpassingsplan (PIP).  
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Dit PIP vervangt het bestemmingsplan. Door voor het opstellen van PIP te kiezen is 

het mogelijk de coördinatieregelen toe te passen. Met de coördinatieregeling kan de 

voorbereiding en bekendmaking van een provinciaal inpassingsplan worden 

gecoördineerd met de benodigde uitvoeringsbesluiten. Daarmee kan de procedure 

sneller verlopen. 

 

Onderdeel van de procedure om de verdere ontgraving mogelijk te maken is het 

opstellen van een Milieu Effect Rapport (MER).  Doel van het opstellen van een MER 

is het waarborgen van de milieubelangen bij toekomstige ontwikkelingen. Een MER 

beoogt inzicht te geven in de belangrijke nadelige gevolgen die voor het milieu 

kunnen ontstaan als gevolg van de nieuwe ontwikkeling.  

 

Op 10 december 2013 is de procesaanpak voor de transformatie van de groeve 

vastgesteld door de Stuurgroep Sibelco. De eerste stap in het gekozen proces heeft 

geleid tot de uitwerking voor een drietal varianten voor de afwerking van de groeve 

na ontgronding. Op 13 november 2014 heeft de Stuurgroep unaniem besloten de 

zogenaamde B+ variant verder uit te werken tot het Plan van Transformatie (PvT). 

De B+ variant is op 18 november 2014 gepresenteerd aan de Raadscommissie RO. 

Vervolgens is tijdens de Raadscommissie RO van 10 februari 2015 verder ingegaan 

op het vervolgtraject voor de uitwerking van het PvT en de formele procedure voor 

de MER, PIP en de benodigde vergunningen. De keuze van GS voor een PIP heeft 

als gevolg dat de inspraak van de raad zich beperkt tot de formele momenten 

hiertoe. Voor de mer-procedure kunnen er zienswijzen ingediend worden op de 

Notitie Rijkweidte en Detailniveau (NRD) en op het moment dat de M.E.R. is 

afgerond en ter inzage gelegd wordt. Voor de procedure om te komen tot een PIP 

geldt dat er vooroverleggen plaatsvinden met de betrokken bestuursorganen, 

waaronder de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf, en vervolgens is er de 

mogelijkheid zienswijzen in te dienen op de ontwerp-PIP.  

 

Op 26 maart 2015 hebben Provincie en Sibelco een Intentieovereenkomst (IOK) 

gesloten.  

Hiermee is de intentie uitgesproken om het PvT formeel vast te stellen en 

vervolgens te komen tot een overeenkomst ter uitvoering van het PvT. Daarnaast 

zijn principe afspraken gemaakt inzake de(financiële) compensatie door Sibelco. Op 

14 april 2015 is het PvT vastgesteld door GS. 

Tijdens de Raadsinformatieavond van 3 februari 2016 is het PvT toegelicht. De 

gemeente Heerlen heeft, samen met de gemeente Landgraaf, destijds het 

voorbehoud gemaakt dat vaststelling van het PvT een raadsbevoegdheid is. Tevens 

is aangegeven dat een verdieping van het plan voor wat betreft de oostzijde van de 

groeve noodzakelijk is.  

 

Tijdens de raadsconferentie 6 juli 2016 is de laatste stand van zaken met 

betrekking tot de transformatie van de groeve gepresenteerd aan raadsleden van 

de Heerlen en Landgraaf. Tijdens deze conferentie zijn de procedures toegelicht 

door de Provincie en zijn de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) besproken. In de SOK is het door de gemeente-

raad van Heerlen gevraagde voorbehoud ten aanzien van de vaststelling van het 

Plan van Transformatie opgenomen.  
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De inbreng tijdens deze avond is meegenomen in de reactie van de beide 

gemeenten op de NRD. De SOK is door het de beide colleges vastgesteld op 19 juli 

2016. 

 

Plan van Transformatie i.r.t. Masterplan Zandgroeves 

Het PvT wijkt op enkele onderdelen af van het vastgestelde Masterplan Zandgroe-

ves. Derhalve moet het plan worden voorgelegd aan de gemeenteraad, en treedt 

het Plan van Transformatie voor zover het de groeve Sibelco betreft in de plaats 

van het Masterplan. 

- Het masterplan voorziet in een ontwikkeling die aansluit op het stedelijk 

gebied aan de oostzijde en steeds hoogwaardiger natuur aan de westzijde. 

Het PvT voorziet hier ook in, maar voorziet niet in woningbouw in de groeve 

Sibelco, zoals die in het Masterplan 2009 voorzien was. 

- Hoewel in het Masterplan 2009 geen concrete einddatum voor de verdere 

ontgraving (van de mijnsteenberg) is opgenomen, mag er vanuit gegaan 

worden dat deze ontgraving zou hebben geleid tot een verlenging van de 

reeds vergunde ontgronding met zo’n 8 à 10 jaar. Ten opzichte hiervan loopt 

het voorliggende PvT nog 6 jaar verder door, tot de (harde) einddatum van 

2036. 

- Zowel het Masterplan als het Plan van Transformatie gaan uit van afgraving 

en verplaatsing van de Mijnsteenberg. In afwijking op het Masterplan wordt 

echter het huidige dijklichaam met toegangsweg “het voormalige mijnspoor” 

vergraven en wordt de west-plas uitgebreid tot de huidige locatie van de 

mijnsteenberg.  

- In het Masterplan is weliswaar sprake van gefaseerde ontwikkeling maar in 

het PvT zijn harde einddata vastgelegd voor niet alleen gefaseerde ontwikke-

ling, maar ook voor de gefaseerde openstelling. 

 

Maatschappelijke meerwaarde 

Om uitbreiding en verlenging van de activiteiten van Sibelco mogelijk te maken is 

een nieuwe ontgrondingsvergunning noodzakelijk. Eén van de voorwaarden aan 

een ontgrondingsvergunning is het realiseren van maatschappelijke meerwaarde. 

Het PvT voorziet in hoogwaardige natuur in de oostzijde van het gebied. Deze 

natuur sluit aan op de flora en fauna van de Brunssummerheide. Tevens zal er een 

gefaseerde oplevering van de groeve plaatsvinden. Hiermee worden ook delen van 

het gebied opengesteld voor publiek. Hierdoor kan er ruim voor het einde van de 

zandwinning recreatie plaatsvinden. Daarnaast is er een zwemplas opgenomen in 

de centrale plas. De zwemplas biedt de ruimte voor intensieve recreatie in de 

zomermaanden en zal daarmee ook het kwetsbare gebied van de Rode Beek 

ontzien. Naast de ingrepen in het gebied zijn er ook middelen gereserveerd voor 

zogenaamde “omgevingswensen”. Deze middelen zullen worden aangewend voor 

ingrepen in de nabije omgeving van de groeve om de aansluiting op de stadsranden 

en de Brunssumerheide te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan een betere 

ontsluiting door bijvoorbeeld het aangrenzende Mijnspoor. Ook is er geld 

gereserveerd voor IBA. Deze middelen bieden ruimte om in IBA-verband te werken 

aan versterking van de plannen en programmering voor het gebied in de periode 

2016-2020. 
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Plan van Transformatie i.r.t. IBA-Parkstad 

In het kader van de IBA-Parkstad 2020 is het zandgroeve gebied Sibelco in 

Heerlen-Landgraaf benoemd tot één van de 39 IBA kandidaatprojecten. Deze 

zandgroeve maakt onderdeel van een groter groevegebied, de zogenaamde 

groevengordel (bijlage 4). De groevengordel kwalificeert IBA Parkstad binnen het 

ontwikkelgebied Stedelijke Parken als (eu)regiopark samen met de Wilhelminaberg 

iets verderop. Beide gebieden hebben (in potentie) een euregionale betekenis en 

markeren de transformatie van de regio middels een landmark.   

 

Een aantal jaren geleden heeft de regio de visie Heidenatuurpark ontwikkeld voor 

dit gebied. In deze visie steekt de Brunsummerheide als een ‘’groene vinger’’ het 

stedelijk gebied in en raakt daarbij bijna aan het centrum van Parkstad en dat 

maakt het een heel bijzonder gebied. De Brunssummerheide loopt door buiten dat 

stedelijk gebied, zelfs over de grens met Duitsland, en is een onderdeel van een 

groot Natura 2000 gebied, dat een aantal heidegebieden zoals de Brunssummer-

heide, Tevenerheide en het gebeid Roode Beek/Rodenbach met elkaar verbindt. 

Gezamenlijk heeft dat de naam Heidenatuurpark gekregen. 

 

In het Heidenatuurpark liggen veel herinneringen aan het verleden. Als er iets in 

deze streek belangrijk is geweest, dan zijn het wel delfstoffen. Daarvan is steenkool 

het bekendste, maar de ondergrond hier kent ook zand, klei, zilverzand en 

bruinkool. In het totale gebied liggen wel zo’n 15 (oude) delfstoffengroeves, zowel 

op Duits grondgebied als op Nederlands grondgebied. De winningen hebben voor 

een belangrijk deel het landschap gemaakt en het een geheel eigen identiteit 

gegeven. Het meest zichtbaar is de groevengordel die de stadsrand vormt van de 

gemeenten Heerlen en Landgraaf met de Brunssummerheide. De locatie Sibelco 

maakt onderdeel uit van deze groevengordel. 

 

De groevengordel functioneert als overgangsgebied cq stadsrandmilieu tussen de 

stad en natuur, als onderdeel van de totaalvisie van Heidenatuurpark (visie op de 

Brunssummerheide, Tevenerheide en Roode Beek/Rodebach). De groevengordel 

bestaat uit een aaneenschakeling van groeves die een rijke historie van mijnbouw 

en delfstoffenwinning vormt. IBA Parkstad wil deze historie niet wegstoppen, maar 

onderdeel laten zijn van het toeristisch/recreatief palet van de regio en juist aan de 

bezoekers laten zien en beleven en dit gebied beter hechten aan het Heidenatuur-

park en de stad. Op deze manier kan het gebied een relevante bijdrage leveren aan 

de economische ontwikkeling van de regio “van zwart, naar groen, naar goud”. 

Binnen het gebied wordt ook plaats ingeruimd voor de ontwikkeling van biologische 

landbouw op de reeds aanwezige cultuurgronden en ingerichte groevedelen en 

wordt het heidelandschap verder versterkt (zie bijlage voor een overzichtskaart). 

 

Als een eerste stap gaat IBA Parkstad in samenwerking met de stuurgroep ‘’Plan 

van Transformatie Zandgroeve Sibelco Heerlen-Landgraaf’’ (SG Sibelco) op zoek 

naar een team, dat de zuidwestplas, meer bepaald de publieke ontsluiting en 

openstelling ervan onder de aandacht kan brengen, door te verrassen en te 

inspireren met een nieuw iconische ontsluiting van het gebied en een bijzondere 

programmering. Het betreft twee ontsluitingen m.n. aan de zuidoostkant 

(aansluiting met euregioweg) en aan de noordwestkant (aansluiting met het 

Mijnspoor).  
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De zuidwestplas is het eerste onderdeel van het Plan van Transformatie (PvT) dat 

door Sibelco wordt afgewerkt en tegen 2020 aan het publiek wordt opengesteld. 

 

Kader 

Masterplan Zandgroeves 

 

Kernthema: 

Fysieke Leefomgeving 

 

Bevoegdheid 

Raad 

 

Voorstel 

Het Plan van Transformatie d.d. 3 april 2015 voor de groeve Sibelco vast te stellen 

en voor wat betreft de groeve Sibelco in de plaats te laten treden van het 

Masterplan Zandgroeves.  

 

Argumenten 

1.1 Het Plan van Transformatie vormt een verdere uitwerking van de 

uitgangspunten van het Masterplan Zandgroeves. 

Het masterplan Zandgroeves ging uit van vergraving van de Mijnsteenberg 

en verlening van de ontgrondingsactiviteit. Het PvT vormt een uitwerking van 

deze visie. 

1.2 Het Plan van Transformatie biedt ruime meerwaarde voor de stad. 

Na afloop van de ontgronding van de groeve ontstaat er een uniek landschap 

in het stedelijk gebied met ruime extensieve recreatiemogelijkheden. Door de 

gefaseerde oplevering is hier al vanaf 2020 gebruik van te maken.  

1.3 Met de realisatie van het PvT wordt er een waardevolle toevoeging aan de 

Brunssummerheide gedaan. 

Het groeve gebied is deels omgeven door de stad. Met de ontwikkeling van 

het gebied ontstaat er een overgang tussen het stedelijke en de natuur. 

Hierdoor kunnen kwetsbare delen van de heide beter worden ontzien. 

1.4 Het PvT voorziet in een zwemstrand. 

Binnen de regio zijn er slecht beperkt zwemgelegenheden. Daarnaast wordt 

met dit zwemwater de kwetsbare Rode Beek ontzien. 

1.5 Het vaststellen van het PvT is op dit moment noodzakelijk ivm de te 

doorlopen procedures, en het daarvoor actualiseren van het Masterplan 2009 

  

Tegenargumenten 

N.v.t. 

 

Kosten en dekking 

N.v.t. 

 

Communicatie 

Communicatie over het proces vindt met name plaats door de Provincie en Sibelco. 

De gemeente heeft hierin een toetsende rol. 
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Evaluatie 

N.v.t. 

 

Planning, procedure en uitvoering 

Zie voor het proces de bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst inzake de 

transformatie van het Sibelco gebied 

 

Bijlagen 

1. Plan van Transformatie Sibelco Gebied, Heerlen en Landgraaf 

2. Uitvraag; visiepresentatie Zuidplas zilverzandgroeve Sibelco Heerlen door 

IBA-Parkstad. 

3. Samenwerkingsovereenkomst inzake de transformatie van het Sibelco gebied 

4. Overzichtstekening Groevegordel van IBA-Parkstad 

 

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen, 

 

 

 

de wnd. secretaris,  de burgemeester, 

drs. D. Schipperheijn R.K.H. Krewinkel 

 

 

 

Dit voorstel is digitaal ondertekend en daarom staan er geen handtekeningen onder. 
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raadsbesluit 

 
 

De raad der gemeente Heerlen; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016 

registratienummer BWV-16002193; 

gezien het advies van de raadscommissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling; 

besluit: 

Het Plan van Transformatie d.d. 3 april 2015 voor de groeve Sibelco vast te stellen 

en voor wat betreft de groeve Sibelco in de plaats te laten treden van het 

Masterplan Zandgroeves.  

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van  

19 oktober 2016. 

 

de griffier,  de voorzitter,  

 

 

drs. T.W. Zwemmer R.K.H. Krewinkel 

 


