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Beste mensen,
Het verheugt ons U evenals voorgaande jaren weer op de hoogte te kunnen stellen van de vooruitgang die
gedurende het afgelopen jaar is geboekt.
Wij naderen nu de voltooiing van het project vastgelegd in het Plan van Transformatie. Zoals bekend eindigt de
commerciële mergelwinning per 1 juli 2018 en de afvalverbranding 1 juli 2019 of eerder. Dan volgt in 2020 de
volledige openstelling van de groeve en de aangrenzende overgangszone. De uitvoering van het Plan van
Transformatie heeft onze volle aandacht.
Onze webmaster heeft op de site (www.encistop.nl) in een aftelreeks aangegeven over hoeveel dagen de
mergelwinning definitief gestopt zal zijn.
Een belangrijke en feestelijke mijlpaal die ook landelijk veel publicitiet kreeg, vormde de openstelling van de 40
meter hoge trap met uitkijkplatform die vanaf de Luikerweg de groeve ingaat. Hierdoor is een eerste gedeelte
van de groeve voor altijd ontsloten voor publiek.
De plannen voor het multifunctionele verzamelgebouw op de overgangszone tussen groeve en industrieterrein
beginnen vaste vorm aan te nemen.
De vijver nabij Kasteel Neercanne is weer waterdragend gemaakt, dankzij de procedures van SES tegen de
grondwateronttrekking door ENCI.
De verkoop van mergel uit de groeve aan Sibelco, voorzien tot 2018, is sinds midden 2016 definitief gestopt.
Op verzoek van SES heeft de Raad van State in juli 2016 besloten dat de provincie binnen 4 weken de ontwerpNatuurbeschermingswetvergunning moest omzetten in een definitieve vergunning tot 1 juli 2019, op straffe van
een dwangsom.
Behaalde successen, maar vooral ook de onvoorwaardelijke loyaliteit van onze donateurs en achterban motiveren
ons. Hopelijk wilt u ons met uw onmisbare financiële bijdrage in staat stellen om ons werk voort te zetten.
Ons Ibannummer is: NL78 TRIO 0197 7532 13.
Daarbij willen we vooral inzetten op de procedure over Natuurbeschermingswetvergunning , die al loopt vanaf
2007. Het verontrust ons dat ENCI die vergunning niet wil beperken tot 2019 zoals de provincie nu heeft
bepaald, maar voor onbepaalde tijd wil hebben. ENCI is daarvoor in beroep gegaan bij de Raad van State. SES
verzet zich tegen dit beroep, omdat niet duidelijk is hoe de bedrijfsvoering er vanaf 1 juli 2019 precies zal
uitzien en welke gevolgen dit voor de omgeving heeft. Gezien de uitbreiding van de kade met als gevolg een
toename van het scheepvaartverkeer, zal dit zeker gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Alleen schepen die
schone brandstof gebruiken, zijn aanvaardbaar. Hier willen wij ons het komende jaar voor inzetten. Daarnaast
heeft SES nog andere inhoudelijke bezwaren tegen de nu verleende vergunning aan de Raad van State
voorgelegd. Naar verwachting volgt de hoorzitting in het najaar.
Ook het bestemmingsplan, dat nog steeds niet in de openbaarheid is, zullen wij nauwkeurig volgen en
bestuderen.
U kent onze handelwijze: al het voorbereidend juridisch werk wordt binnen onze eigen gelederen verricht, maar
in de eindfase is het inschakelen van gespecialiseerde ondersteuning onmisbaar.
Met de eindstreep in zicht, is ook voor 2017 uw bijdrage meer dan welkom.
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