Samenvatting
Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een aanvraag ingediend voor de aanmelding van
het ENCI-terrein en de mergelgroeve voor de 12e tranche van de Crisis- en herstelwet. Voor het
betreffende plangebied kan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte worden opgesteld.

Beslispunten
1. in te stemmen met het aanmelden van het ENCI-terrein en de mergelgroeve voor de 12e tranche
van de Crisis- en herstelwet;
2. wethouder Van Grootheest te machtigen de aanvraag bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu
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in te dienen conform bijgevoegde format ‘aanvraag ENCI-terrein Crisis- en herstelwet’;
3. de raad te informeren over de aanmelding van het project bij het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
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1.

Aanleiding

De Crisis- en herstelwet kent een experimenteerbepaling om nu al in de geest van de Omgevingswet
te werken. Door het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan voor het
plangebied van het ENCI-terrein en de mergelgroeve veel beter aangesloten worden bij het Plan van
Transformatie.

Een bestemmingsplan op grond van de Wro kent vooral strakke kaders om ontwikkelingen toe te
laten. In het geval van de transformatie van het ENCI-terrein is dit niet goed werkbaar, omdat er sterk
behoefte bestaat om nieuwe initiatieven op het terrein en de groeve organisch te laten ontwikkelen.

Context

De Crisis- en herstelwet geeft de mogelijkheid om andere spelregels te gebruiken: het doorschuiven
van onderzoek en het uitwerken van een exploitatieplan naar het moment dat een initiatief zich
aandient. Ook de looptijd van een plan is langer dan 10 jaar.

Uw college kan de transformatie van het ENCI-terrein en de mergelgroeve aanmelden bij het
ministerie van IenM voor het experiment bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

De minster van Infrastructuur en Milieu wijst de experimenten aan bij Algemene maatregel van
bestuur op grond van artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet. De aanwijzing van verschillende
experimenten worden gebundeld. Indien de aanvraag voor 1 oktober a.s. wordt ingediend bij het
ministerie kan het ENCI-terrein en de mergelgroeve als project in de 12e tranche aan het Besluit
uitvoering Crisis- en herstelwet worden gevoegd. Een aanwijzingsprocedure duurt in de regel een
half jaar. In de periode tussen de aanmelding en de inwerkingtreding is het al mogelijk om het
bestemmingsplan voor te bereiden.

3.

Gewenste situatie

Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit
De nieuwe ontwikkeling betreft de herstructurering van een groot deel van een bestaand
bedrijventerrein c.a., in gebruik ten behoeve van mergelwinning, bereiding halffabricaat (klinker) en
cementproductie (ENCI). De winning en klinkerbereiding worden beëindigd en de vrijkomende
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milieuruimte wordt deels ingezet voor nieuwe bedrijfsfuncties, recreatieve functies en natuur. De
nieuwe functies in combinatie met de te handhaven cementproductie mogen niet meer milieuhinder
voor de omgeving opleveren dan in de bestaande situatie het geval is. Het is de bedoeling om het
hinderniveau terug te brengen ten opzichte van de bestaande situatie. Daartoe wordt beoogd om in
het bestemmingsplan milieukwaliteitsregels op te nemen. Binnen de wettelijke kaders van de Wet
ruimtelijke ordening (verder: Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) is dit nu niet
mogelijk. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt die mogelijkheid wel, waardoor een
regeling gericht op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit
mogelijk is. Artikel 7c lid 1 Uitvoeringsbesluit Crisis- en herstelwet (verder: Uitvoeringsbesluit) opent

Looptijd bestemmingsplan
De ter plaatse gedachte ontwikkeling zal organisch van karakter zijn. Hoe deze in de tijd zal verlopen
is nu niet in te schatten. Wel is duidelijk dat de totale ontwikkeling/transformatie de plantermijn van
10 jaar, zoals vastgelegd in artikel 3.1 lid 2 van de Wro, zal overschrijden. In artikel 7c, lid 2 van het
Uitvoeringsbesluit wordt de mogelijkheid geboden van deze wettelijke termijn af te wijken en wordt
deze termijn bepaald op 20 jaar.

Melding aangewezen activiteit
In artikel 7c, lid 5 van het Uitvoeringsbesluit wordt de mogelijkheid geboden om regels in het
bestemmingsplan op te nemen die een verbod inhouden om zonder voorafgaande melding aan
burgemeester en wethouders een daarbij aangewezen activiteit te verrichten. Binnen de kaders van
de Wro/Bro bestaat deze mogelijkheid niet, terwijl de systematiek van het op te stellen
bestemmingsplan, gericht op een organische ontwikkeling hier wel om vraagt of kan vragen.

Beleidsregels
In overleg met de diverse bij de ontwikkeling betrokken partijen is het Plan van Transformatie ENCIgebied opgesteld, waarin voorstellen voor regeling zijn opgenomen, zoals een Protocol Milieutoets
ten behoeve van de toelating van nieuwe functies. Een dergelijke voorgestelde regeling kan deels in
de regels worden opgenomen, maar het is met het oog op de flexibiliteit gewenst om op dit punt
tevens (deels) met aan de regels gekoppelde beleidsregels te werken. Deze mogelijkheid biedt de
Wro niet. In artikel 7c lid 6 wordt deze mogelijkheid wel geboden.
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de mogelijkheid om regels met betrekking tot deze aspecten te stellen.

Hetzelfde geldt voor de op het terrein aanwezige gemeentelijk monumenten, waarvoor een
gemeentelijke beleid is vastgesteld.
Ook met betrekking tot duurzaamheid zullen gemeentelijke beleidsregels worden vastgesteld.

Architectuur
Voor dit gebied wordt een beeldkwaliteitplan vastgesteld. De gemeentelijke monumenten zullen ook
planologisch beschermd worden.

Planschade

rol. De eigenaar van het bedrijventerrein, HeidelbergCement-ENCI Maastricht, is één van de partijen
bij het plan om dit gebied samen met de gemeente Maastricht te transformeren.

Voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling bestemmingsplan
Onder meer vanwege het feite dat het aspect fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit in het
bestemmingsplan een regeling dient te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van milieukwaliteitseisen, is
het niet mogelijk te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de landelijke standaard (SVPB) voor de
inrichting van bestemmingsplannen. Om die reden is ook publicatie op de landelijke website niet
mogelijk, maar wel op de gemeentelijke website. De Wro/Bro geven de gewenste speelruimte niet.
Artikel 7c lid 9 van het Uitvoeringsbesluit biedt die mogelijkheid wel.

Exploitatieplan
Kostenverhaal wordt geregeld door het sluiten van een exploitatieovereenkomst.

Inzichten over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan
Binnen de kaders van Wro en Bro dient de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan nagenoeg tot
in detail te worden aangetoond, onder meer door onderzoeken van de diverse milieuaspecten.
Aangezien het in casu gaat om een organische ontwikkeling in een grote tijdspanne is een op
voorhand gedetailleerd aantonen van de uitvoerbaarheid noch wat financiële aspecten betreft noch
wat milieuaspecten betreft mogelijk. Wel is met onderzoek de algemene uitvoerbaarheid aan te
tonen. Lopende de ontwikkeling zal vervolgens per initiatief met onderzoeken worden aangetoond of
dat initiatief ook past binnen de algemene uitvoeringskaders. Het bestemmingsplan zal daartoe
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Het planschadeaspect met betrekking tot onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden speelt geen

milieukwaliteitseisen bevatten, welke via een monitoringsysteem bewaakt worden. De Wro/Bro biedt
de mogelijkheid om dergelijke deelonderzoeken richting initiatieffase te verschuiven niet. Artikel 7c lid
9 sub a opent hiertoe wel de mogelijkheid.

4.

Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5.

Effect op de openbare ruimte

6.
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Niet van toepassing.

Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7.

Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8.

Financiën

Financiële informatie is niet relevant voor de besluitvorming in deze nota.

9.

Aanbestedingen

Niet van toepassing

10.

Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11.

Voorstel

1. in te stemmen met het aanmelden van het ENCI-terrein en de mergelgroeve voor de 12e tranche
van de Crisis- en herstelwet;
2. wethouder Van Grootheest te machtigen de aanvraag bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu
in te dienen conform bijgevoegde format ‘aanvraag ENCI-terrein Crisis- en herstelwet’;
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3. de raad te informeren over de aanmelding van het project bij het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.

12.

Uitvoering, evaluatie en vervolg

De brief met de aanvraag wordt voor 1 oktober naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu
gestuurd.
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