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Nieuwsbrief voorjaar 2014
Beste mensen,
Traditiegetrouw brengen wij u rond deze tijd van het jaar op de hoogte van de vorderingen van het Plan van
Transformatie en van onze activiteiten gericht op de instandhouding van het Natura 2000 gebied de Sint
Pietersberg.
Om dat te realiseren volgen wij de werkzaamheden en ontwikkelingen op de voet.
De herinrichting van de groeve vordert gestaag. Het transferium is voltooid, de uitbreiding van het theehuis is
klaar en er zal in 2014/2015 een trap van 40 meter vanuit de Luikerweg richting groeve aangelegd worden.
Er is echter ook sprake van plannen die in brede kring verzet oproepen. Deze betreffen de nu nog onzekere
vestiging van een crematorium aan de rand van de groeve! Het Plan van Transformatie en het bestemmingsplan
laten een dergelijke vestiging juridisch niet toe. De groeve en dit deel van de overgangszone zijn bestemd voor
recreatie. De combinatie: crematie en recreatie wordt over het algemeen als ongewenst ervaren. Niet uitsluitend
SES is tegenstander!
Gezien de aandacht die het zowel in de landelijke als in de plaatstelijke pers gekregen heeft, zal u niet ontgaan
zijn dat op 5 februari de Raad van State de Stichting ENCI STOP (SES) in nauwe samenwerking met de
gemeente Riemst in het gelijk gesteld heeft en de milieuvergunning van ENCI heeft vernietigd.
Het bedrijf werkt al sinds 2008 zonder een onherroepelijke milieuvergunning en zet dat na de uitspraak van de
Raad van State en ondanks een beroep op handhaving nog voort.
De provincie zal, naar aangenomen mag worden, een nieuwe ( aangepaste ) vergunning aan het bedrijf verlenen.
Procederen is voor ons in dit stadium onontkoombaar. Al het voorbereidende werk wordt door
eigen juristen verricht, maar de gecompliceerde milieuwetgeving dwingt ons de assistentie van specialisten
op dit gebied in te schakelen.
Daarom is uw jaarlijkse bijdrage nog altijd meer dan welkom op ons nieuwe Ibannummer
NL78TRIO0197753213.
Onze inspanningen zijn niet onbeloond gebleven.
SES stuurde in oktober 2008 haar zienswijze op het ontwerpbesluit over de aanwijzing van het Natura 2000
gebied de Sint Pietersberg en het Jekerdal naar het ministerie van LNV.
Grote delen van de Sint Pietersberg zijn in 2013 definitief als Natura 2000 gebied aangewezen, zoals de
Observant, de oehoe vallei, groeve de Schark, het Enci-bos, de verdedigingsgracht van Frederik Hendrik, de
oude Maarendal en de Enci-visvijver. De meeste punten van onze zienswijze zijn gevolgd.
Bereikt is ook dat per 1 juli 2019 een einde zal komen aan afgraving en afvalverbranding.
De eindfase komt in zicht.
Wij zijn de laatste 5 jaar ingegeaan en vanaf 2019 wanneer de groeve overgedragen zal worden aan
Natuurmonumenten, zullen recreanten en toeristen dit fascinerende gebied zelf kunnen verkennen.
Een verheugend vooruitzicht!
Wilt u s.v.p voor informatie en inspiratie onze mooie website bekijken? www.encistop.nl
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