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Geachte heer Teunissen,

Afd.
Betreft:
Provinciale Staten verkiezingen en het ENCI-gebied.

U steunt als Founding Father de ontwikkeling van het mooie ENCI-gebied.
Wij willen dan ook graag aandacht vragen om bijgevoegd schrijven kenbaar te maken bij de
formateur(s) die de coalitie zullen vormen van het nieuwe Provinciale Parlement.
Na de uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied zal met steun van
Natuurmonumenten het gebied zich ontwikkelen tot een “hotspot” waar natuurbeleving,
natuureducatie en recreatie hand in hand kunnen gaan met grote aantrekkingskracht voor
bewoners en bezoekers van de regio, nationaal on internationaal.
Met de meeste hoogachting,

J. Mans
Voorzitter
Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.
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Ontwikkeling en herinrichting ENCI-gebied.

De coalitiepartijen in het Limburgs Parlement hebben de ambitie om in haar
bestuursperiode van 2019-2023 de ontwikkeling van het ENCI-gebied, zoals dat voorzien is in
het Plan van Transformatie ENCI-gebied, samen met de gemeente Maastricht en
ENCI/HeidelbergCementgroup, optimaal te steunen.
De ambitie van de coalitie is om binnen de afgesproken financiële kaders ervoor te zorgen
dat na het buiten gebruik stellen van de klinkeroven (Oven8) in 2019 de herinrichting van
het vrijgekomen gebied gerealiseerd gaat worden op basis van het Plan van Transformatie,
zoals door partijen waaronder de provincie Limburg in februari 2010 in een overeenkomst is
vastgelegd.
In de daaropvolgende jaren is in goed overleg tussen partijen het Plan van Transformatie
verder uitgewerkt waarbij uiteraard het voortschrijdend inzicht ten gevolge van
veranderende markt, regelgeving en beleid nieuwe uitdagingen heeft opgeleverd.
Daarin ligt er wel een verplichting én voor ENCI, die dankzij deze overeenkomst nog jaren de
exploitatie heeft mogen voortzetten, én voor de gemeente Maastricht maar ook voor de
Provincie Limburg om de kansen op te pakken voor de verdere ontwikkeling als prachtig
natuur- en recreatiegebied, zoals beloofd aan de inwoners van Maastricht.
Door de gemaakte afspraken zal er ook na beëindiging van de kalksteenwinning in 2019
voldoende mogelijkheden blijven bestaan voor de werkgelegenheid zowel in de resterende
ENCI-productie als in de vrijkomende gebouwen van de ENCI.
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