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NIEUWSBRIEF mei 2016

Beste mensen,
Op 2 april 2016 vierden wij ons 15-jarig jubileum. Voor meer informatie zie:
www.encistop.nl
Het zal ons laatste jubileum zijn, omdat zoals bekend de afgraving van de Sint
Pietersberg beëindigd dient te worden in 2018, waarna, als de laatst vergraven
mergel verbrand is in 2019, ook de oven definitief buiten werking gesteld zal
worden en de groeve per 1 januari 2020 aan de Vereniging Natuurmonumenten
overgedragen zal worden.
Zo is vastgesteld in het Plan van Transformatie dat voornamelijk door de
inspanningen van de Stichting ENCI STOP tot stand gekomen is.
Wij realiseren ons terdege dat het uitsluitend aan de onvoorwaardelijke trouw en
betrokkenheid van onze achterban en donateurs te danken is dat dit bereikt is. In
deze nieuwsbrief willen wij u er graag en hartelijk voor bedanken.
Tot nu toe is het gelukt om financieel volledig onafhankelijk te zijn.
Al het werk wordt door de bestuursleden en vrijwilligers gedaan.
In dit verband bedanken wij speciaal onze penningmeester en webmaster voor
hun zeer waardevolle, belangeloze werk.
De Stichting doet zelf het voorbereidend juridisch werk. Toch is het regelmatig
noodzakelijk om de hulp van gespecialiseerde juristen in te roepen. Dat is
(ondanks schappelijke honorering) kostbaar, maar verhoogt de kans op een
positief resultaat.
De volgende kwesties kwamen of zijn nu aan de orde:
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-Bewoners van de Kanaaldijk benaderen ons en vragen aandacht voor de (extra)
zeer hinderlijke stof en lawaaioverlast, die zij ondervinden als gevolg van het
dagelijks af- en aanrijden van 90 vrachtwagens op de Maasboulevard om (tot in
2018) 800.000 ton onbewerkte mergel uit de groeve af te voeren ter verkoop
aan Sibelco in de Beatrixhaven.
Deze afvoer naar Sibelco is niet in overeenstemming met het Plan van
Transformatie, maar wel vergund door de provincie.
De Stichting brengt deze kwestie ter sprake bij de gemeente en bij de provincie.
Een handtekeningenactie is gestart.
-Op verzoek van de Stichting zijn 2 vergunningen van Medwaste (dat medisch
afval in een hal van Enci wilde verwerken) ingetrokken. Dit bedrijf past niet
binnen het Plan van Transformatie.
-Grote zorgen hebben we over het aanvragen van vergunningen voor
onbepaalde tijd, nu weer de vergunning die Enci nodig heeft op grond van de
Natuurbeschermingswet. De provincie blijft in gebreke met een definitief besluit
hierover. Daarom heeft de Stichting tegen deze nalatigheid beroep moeten
instellen bij de Raad van State.
-Bereikt heeft de stichting dat in de nieuwe milieuvergunning de uitstoot van
stikstof van een daggemiddelde van 800 mg per m3 per 1 januari 2016 terug
moet naar 500 mg per m3.
-In het Protocol Milieutoets dat de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCIgebied (SOME) gebruikt en in het ontwerp- bestemmingsplan van Transformatie
ENCI-gebied is een verkeerde geluidszone kaart gebruikt, die de fabriek veel
meer geluid toestaat dan de wettelijke zone-kaart. Bij de gemeente Maastricht
heeft de Stichting dit inmiddels gecorrigeerd. Wordt vervolgd bij provincie en
SOME.
De realiteit is dat zich steeds weer onvoorziene ontwikkelingen voordoen waar
een oplossing voor gevonden moet worden.
Daarom wagen wij het erop u te vragen uw donatie tot 2019 (nog even) vol te
willen houden.
De Stichting besteedt de donaties alleen voor het feitelijke doel en niet voor
nevenactiviteiten.
Uw jaarlijkse bijdrage is dus nog altijd zeer welkom op ons Ibannummer
NL78TRIO0197753213.
Namens het dankbare bestuur,
Betty de Haas Annemarieke Paulussen
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