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19 november 2014
Aan het bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Ter attentie van de heer J.H.H. Mans, voorzitter,
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht
Geacht bestuur,
Betreft: bidbook crematorium ENCI-gebied van Monuta.

Omdat u binnenkort gaat beslissen op de aanvraag van Monuta om een crematorium te mogen bouwen op de
overgangszone nabij de visvijver sturen wij u hierbij onze reactie op het bidbook van Monuta en willen wij
enkele punten onder uw aandacht brengen.
Wij vertrouwen erop dat u in de besluitvorming onze argumenten mee laat wegen.
1.Volgens het bidbook (blz 37) begon zich tijdens de 2 workshops een omslag af te tekenen en was bij alle
partijen gaandeweg een ontwikkeling merkbaar dat scepsis omsloeg in waardering en sympathie voor het plan,
zelfs van fervente tegenstanders.
Dit is onjuist. SES was op beide avonden aanwezig en slechts 2 aanwezigen lieten blijken Monuta een kans te
willen geven.
2. Monuta noemt 8 redenen waarom zij op deze plek terecht zou moeten kunnen ( blz 37)
-Versterkt ruimtelijke zonering uit het PvT!
Klopt niet, want de ruimte voor recreatie krimpt aanzienlijk.
Monuta sprak tijdens de workshop over liefst 6 ha ruimte die ze nodig heeft.
-Verrijkt de veelheid van functies die in het gebied komen.
De functies zijn bepaald in het PvT en beperkt tot recreatie, horeca (reeds aanwezig) en creatieve bedrijvigheid.
- Geeft invulling aan de pijler ”Maastrichtiën muur” van het Geopark.
Deze geologische muur komt langs de nieuwe trap verlengde Luikerweg. Met de aanleg is reeds een begin
gemaakt.
- Past binnen de symboliek van de transformatie: ”het onverenigbare verenigen”.
Dit is een contradictio in terminis, want als iets niet te verenigen is, is het onverenigbaar. Maar afgezien daarvan,
erkent Monuta in wezen dat een crematorium onverenigbaar is met het Plan van Transformatie.
- Maakt het gebied toegankelijk en haalt mensen naar het gebied.
Het gebied is reeds in voldoende mate toegankelijk. Er is een nieuwe weg en voldoende ruimte om te parkeren.
Een crematorium trekt slechts bestemmingsverkeer en veel auto’s aan. De kans dat een crematorium bezoekers
afstoot, is minstens zo sterk aanwezig.
- Gaat interactie aan met de omgeving en andere functies.
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Het gebied is niet gebaat bij een andere uitstraling. Integendeel: het gebied is dermate uniek dat het genoeg heeft
aan zichzelf.
- Wordt het duurzaamste ter wereld.

Dit argument doet voor de discussie niet ter zake. Het duurzaamste crematorium ter wereld kan men
overal bouwen. Bovendien komt er wel een emissiepijp op leefniveau 0,5 tot 1 meter ( blz 21 ) waaruit
in elk geval fijn stof en kwik zullen ontsnappen. Zonder crematorium is de omgeving gezonder!
- Levert een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van de overgangszone.
De overgangszone is niet te koop! Financiële onderbouwing ontbreekt.
Op blz 36 staat in de factsheet de economische onderbouwing van het bedrijf.
“ Dit zijn gemiddeld 3 plechtigheden met rouwstoet per week ( mogelijk in 15 jaar uitgebreid tot 5 rouwstoeten
p.wk.)” Met 3 tot 5 rouwplechtigheden per week kan Monuta in Maastricht niet rendabel zijn.
3. Het bidbook zwijgt over de nabij gelegen natuurzwemplas.
Bij uitstek een plek om -met kinderen- te recrëeren en de ontspannende werking van de natuur te ondergaan.
Een crematorium zou doorvoor een belemmering kunnen vormen en de reden zijn om daarvoor een minder
confronterende plek te kiezen.
4. Monuta probeert een crematorium in het GEOPARK plan te schuiven onder de noemer “de dood beleven”. En
via het GEOPARK onder het Plan van Transformatie te mogen aanschuiven. (blz 13)
SES blijft bij haar juridisch standpunt dat een crematorium, hoe duurzaam of hoe verstopt onder andere functies
ook, volgens het Plan van Transformatie in het ENCI-gebied niet kan en mag worden toegelaten.
5. SES en Provincie zijn het op dit punt eens, want de provincie schrijft in haar gedoogbeschikking 1 voor
ENCI: ”ENCI is inmiddels begonnen met het inrichten van het overgangszone tussen de groeve en
bedrijventerrein. Deze aantrekkelijk vormgegeven terrassenstrook van 5 ha zal een schitterend uitzicht bieden
over de groeve en richt zich op recreatie, horeca en creatieve bedrijvigheid.”
6. Ten overvloede wijst SES erop dat een crematorium in milieucategorie 3.2 valt, waarvoor de Overgangszone
niet is aangewezen noch ruimte biedt. (blz 13)
7. Monuta is een keiharde, landelijke, commerciële en op uitbreiding gerichte organisatie is, die, wanneer zij
eenmaal voet aan de grond heeft verkregen, zich eisend zal opstellen en niet meer terug te dringen valt.
In de Overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie hebt u zich verplicht tot getrouwe en
integrale uitvoering van het Plan van Transformatie.
De bevolking mag erop vertrouwen dat u zich aan die verplichting houdt.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting ENCI STOP
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Bijlage 1, blz 19 van de gedoogbeschikking d.d. 26 augustus 2014
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