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Ons kenmerk 2008/29951 Maastricht 23 juli 2008

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Onderwerp
Vaststellen van aanvullende richtlijn voor de inhoud van het milieu-effectrapport (MER).

Inleiding
Op 18 april 2008 hebben Provinciale Staten van Limburg (verder te noemen: PS) een motie aangenomen
in relatie tot de toekomst van ENGI SV, vestiging Maastricht (verder te noemen: ENG I). In deze motie
wordt ons college opgeroepen om zo spoedig mogelijk een POL-aanvulling als vervolg op het deelplan
Kalksteen uit 1994 in gang te zetten met als uitgangspunt dat geen winning van kalksteen meer
toegestaan wordt vanaf 20 15.

Tevens hebben PS ons college opgedragen eerst een risico-analyse uit te voeren alvorens de motie
verder uit te voeren.

Op 3 juni 2008 hebben wij een brief gestuurd aan de Statencommissie voor het Fysieke Domein (verder
te noemen: de Statencommissie) waarin zowel de risico-analyse alsmede de mogelijke route om de POL-
aanvulling in te zetten, zijn gepresenteerd. De conclusie van de risico-analyse is dat het nadeel dat ENGI
ondervindt van de beleidswijziging, zoals omschreven in de motie van 18 april 2008, in beginsel als
behorend tot het normaal maatschappelijk (bedrijfs)risico, geheel voor rekening van ENGI dient te blijven.

Op 20 juni 2008 is namens ENGI voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie gebruik
gemaakt van het spreekrecht. Tijdens het betoog heeft ENGI de aan ons gerichte brief van 17 juni 2008
als basis gebruikt. In deze brief spreekt ENG I haar verontrusting en teleurstelling uit over het gestelde in
voornoemde brief van 3 juni 2008.
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Tijdens de vergadering van 20 juni 2008 is door de Statencornmissieleden een standpunt ingenomen ten
aanzien van de risico-analyse zoals vermeld in de brief van 3 juni 2008, waarbij door hen andermaal is
aangedrongen op het uitvoeren van de motie van 18 april 2008 (met daarin opgenomen de voorgestane
beëindiging van de kalksteenwinning per 1 januari 2015).
Vervolgens heeft ons college, bij monde van gedeputeerde Kersten, tijdens dezelfde vergadering ten
overstaan van de Statencommissie te kennen gegeven tot uitvoering over te gaan van de motie van PS
van 18 april 2008.

Op 26 juni 2008 heeft de voorzitter van de Statencommissie een brief gestuurd aan zowel PS als aan ons
college, waarin nogmaals is gesteld dat ENGI haar kalksteenwinning op de locatie St. Pletersberg
per 1 januari 2015 moet beëindigen.

Procedure
Het uitvoeren van de motie zal leiden tot het opstellen van een POL-aanvulling ENGI met als insteek dat
de ontgronding op de locatie St. Pietersberg per 1 januari 2015 beëindigd moet zijn. Het voornemen
hiertoe is op 2 juli 2008 gepubliceerd.

Gelet op het vorenstaande zijn wij van oordeel dat de door ons bij besluit van 1 april 2008, kenmerk
2008/11952, vastgestelde richtlijnen ten behoeve van het opstellen van een MER door ENGI aangevuld
dienen te worden. Uitgangspunt hierbij is dat In de MER-Kalksteenwinnlng een extra alternatief moet
worden onderzocht, te weten een kalksteenwinning met als einddatum 1 januari 2015.

Voor de volledigheid wijzen wij ENG I er op dat, indien het in te dienen MER niet confonm de richtlijn

(inclusief aangevulde richtlijn) wordt opgesteld, wij het MER niet zullen aanvaarden waarmee ook de
bijbehorende aanvraag ter verkrijging van een ontgrondingsvergunning niet in behandeling genomen zal
worden.

Zienswijzen
ENGI is op 1 juli 2008 In kennis gesteld van het voornemen tot aanvullng van de MER-richtlijnen en heeft
op 15 juli 2008 een zienswijze hieromtrent Ingediend. ENGI geeft aan ons voornemen onwettig en
onrechtmatig te achten, maar tevens dat zij er we! uitvoering aan za! geven. Daarnaast geeft ENG! aan
dat zij er, behoudens tegenbericht, van uit gaat dat de aanvullende richtlijn er toe strekt dat het alternatief
"voorgenomen mergelwinning tot en met 2015" moet zijn. Dit is echter niet juist. De rnotie van PS is van
die aard, dat de kalksteenwinning per 1 januari 2015 beëindigd dient te zijn. De richtlijn Is daarom
geëxpliciteerd, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan.

Wij hebben in onze vergadering van 1 juli 2008 besloten om het waarnemend afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies te mandateren tot het vaststellen van de aangevulde richtlijn.
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Vaststellen aanvullende richtlijn "Onderzoek alternatief kalksteenwinning tot 1 januari 2015
Wij vullen de door ons bij besluit van 1 april 2008, kenmerk 2008/11952, vastgestelde richtlijnen ten
behoeve van het opstellen van een MER door ENGI in het onderhavige besluit als volgt aan:
"Door ENGI moet in het "MER-Kalksteenwinning ENGI tot 2020" een extra alternatief worden onderzocht,
te weten kalksteenwinning tot 1 januari 2015". Dit betreft zowel de ontgrondingenperiode, als de
inrichtingiafwerking van de St. Pietersberggroeve.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

LIL Ica~;
mw. mr. L.M. Kobes,
wnd. Afdelingshoofd Vergunningen en
Subsidies
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