
Op zondag 3 april a.s. 

organiseren wij onze al 

eerder aangekondigde 

jubileumwandeling waar-

bij een bezoek zal wor-

den gebracht aan de 

groeve Schinnen en aan 

de groeve Spaubeek. In 

deze laatste groeve 

sluiten we de wandeling  

feestelijk af met een 

picknick. Lees meer op 

de achterpagina.  

zondag 3 april, 10.00 - ca. 13.00 uur 

GROEVENWANDELING MET PICKNICK  

In dit nummer o.a.: 

FEBRUARI 2011 

s t o r t f r o n t  het  

Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek 

Groevenwandeling 

met picknick 

Jaarvergadering 

Asbestopslag Spaubeek 

Aansluiting buitenring 

op A76 

Hellingen Schinnen-

Spaubeek 

Milieuvergunning stort-

plaats 

Uitslag kleurwedstrijd 

Toch verder ontgron-

den Spaubeek? 

woensdag 23 maart, 19.30 -  ca. 20.30 uur 

Jaarlijkse algemene ledenvergadering 

Het bestuur van de Milieugroep nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

op woensdag 23 maart  om 19.30 uur in het IVN-lokaal te Schinnen, Burg. Pijlsstraat 1d. 

 

AGENDA  

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen vorige ledenvergadering dd. 1 juni 2010  (ter inzage tijdens vergadering)  

3. Financieel verslag van de penningmeester (ter inzage tijdens vergadering) 

4. Verslag van de kascommissie 

5. Benoeming nieuwe kascommissie 

6. Bestuursverkiezing. Volgens het rooster treden secretaris Ine Crouzen en bestuurslid Paul 

Bergmans af. Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar. volgens de statuten kunnen 10 leden 

eventueel een voordracht indienen voor een bestuurskandidaat. Deze voordracht moet 

vóór de vergadering schriftelijk bij een van de bestuursleden worden ingediend. 

7. Jaarverslag over 2010 

8. Toekomstige ontwikkelingen 

9. Rondvraag 

Voor koffie en thee met wat lekkers wordt gezorgd. Er is uitgebreid gelegenheid te discussiëren 

met het bestuur over de ontwikkelingen in “ons” gebied,, zoals de aansluiting van de buitenring op 

de A76, de ontgrondingen in Spaubeek, de toekomst van de groeven en de afwerking van het stort. 
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voorzitter:  

Nol Simons 

Nagelbeek 80 

6365 EL Schinnen 

tel. 046-4431387 

secretariaat: 

Ine Crouzen 

Vinkenstraat 7 

6176 EX Spaubeek 

tel. 046-4432750 

e-mail:milieugroep.stort@planet.nl                  www.milieugroep.blogspot.com 



Zoals u waarschijnlijk vernomen hebt uit de 

krant en onze extra informatie aan de leden in 

Spaubeek, is op het einde van het afgelopen 

jaar veel onrust ontstaan vanwege de te ver-

wachten vergunning voor asbestopslag in de 

woonkern Spaubeek. 

Veel inwoners, en wij met hen, waren en zijn 

van mening dat, gezien de grote gevaren van 

asbest voor de volksgezondheid, het niet toege-

staan mag worden dat hiervoor vergunning 

wordt gegeven. We hebben hiertegen dan ook 

onze bedenkingen geuit. We zijn van mening 

dat een dergelijk bedrijf thuis hoort op een be-

drijventerrein. 

Tijdens een tumultueus verlopen informatie-

avond bleek dat de Intergemeentelijke Milieu-

dienst de vergunningaanvrage, die al in 2008 

was gedaan, pas 2 jaar later in behandeling 

had genomen. Bovendien had men zich niet 

gerealiseerd dat het bedrijf gesitueerd was in 

de bebouwde kom, nabij een speeltuin. In af-

wachting van de vergunning was het bedrijf met 

de opslag gestart en bij gebrek aan vergunning 

was  intussen geen sprake van handhaving. 

Een zeer kwalijke zaak.  

Hoe nu verder ? Gezien de ontstane onrust was 

het iedereen duidelijk dat iets moest gebeuren 

en besloot het bedrijf, op aandringen van de 

gemeente, de opslagcontainers (tijdelijk) naar 

een andere locatie te verplaatsen. 

Intussen is iedereen in afwachting van een defi-

nitief besluit van de gemeente Beek  /de IMD. 

Onze laatste informatie is dat, gezien het be-

stemmingsplan, het bedrijf ter plaatse gevestigd 

mag zijn als het zich aan de milieuvoorschriften 

houdt. Vanwege het verloop tot nu toe hebben 

de omwonenden hier weinig vertrouwen in en 

ook wij zijn hiermee niet gelukkig, gezien de 

beperkte handhaving en het gedogen tot nu 

toe. 

Te hopen is dat het bedrijf elders een definitie-

ve plek zal vinden. 

De verwachting is dat het Dagelijks Bestuur van 

de IMD eind januari een besluit zal nemen. Wij 

zullen in ieder geval het besluit goed bestude-

ren en zo nodig een bezwaarschrift indienen. 

Opslag asbest in Spaubeek 

Pagina 2  

Ja, dat was na-

tuurlijk wel te ver-

wachten. In haar 

grenzeloze wijs-

heid heeft het de 

provincie behaagd 

om zeer negatief 

te oordelen over 

onze ingediende 

zienswijzen. Na-

tuurlijk was alles 

ongegrond! En 

niet alleen onze 

zienswijzen maar 

ook  bijna alle andere ingediende zienswijzen 

werden aan de kant geschoven. Begeleid door 

de Crisis – en Herstelwet dramt de provincie 

verder; Door het Nationaal Landschap Zuid 

Limburg, door de EHS, door Natura 2000-

gebieden. Het doel is werkgelegenheid, verbe-

tering van bereikbaarheid Parkstad Limburg en 

ondersteuning van het toerisme in  Parkstad. 

Wordt er niet een politiek spelletje gespeeld? 

Gemeenten, zoals Schinnen en Nuth, die tot op 

het laatst nog grote bezwaren hadden, gaan 

plotseling akkoord . Er zijn, zo wordt beweerd, 

door de provincie toezeggingen gedaan. Het-

zelfde geldt voor een aantal Ministeries. Welke 

dan? En staan ze ook op papier, zodat ze later 

ook kunnen worden afgedwongen??? 

Het zijn dus uiteindelijk de burgers, verenigin-

gen, natuurorganisaties die naar de Raad van 

State gaan om hun gelijk aan hun zijde te krij-

gen. Misschien kan de Raad van State er ook 

voor zorgen dat de provincie antwoord geeft op 

onze zienswijzen  want dat heeft de provincie 

nagelaten.  

Binnen een half jaar, zo schrijft de Crisis- en 

Herstelwet voor, moet de Raad van State een 

besluit nemen. Wij gaan nog naar Den Haag en 

zullen ons uiterste best doen om “de schade 

zoveel mogelijk te beperken” .  Proberen te 

voorkomen dat de provincie ons afscheept met 

een bosje van 2,4 hectare als compensatie, een 

bosje, gelegen tussen de autoweg en de afrit. 

Daarmee neem je het zicht op het hellingen-

landschap nog meer weg  of is het misschien 

bedoeld als camouflage voor dat wat de provin-

cie aanricht. 

Aansluiting Buitenring Parkstad op A76 

Ter orientatie: links bedrijventer-

rein De Horsel Nuth (Makro), 

links boven kasteel Reijmers-

beek.. In donkergrijs de buiten-

ring met aansluiting op de A76 

ter hoogte van Reijmersbeek. 



Hellingen Schinnen-Spaubeek 

het stor t f ront ,  februar i  2011  

In ons Stortfront van augustus 2010 informeer-

den wij u over de laatste stand van zaken. We 

meldden dat in juni de visie werd gepresenteerd 

voor het hellingenlandschap, de hellingen gele-

gen ten zuiden van de A 76  vanuit Nuth, Schin-

nen en Beek omhoog richting Centraal Plateau. 

Het bureau Heusschen Copier maakte de visie 

met als titel “Ontwikkeling hellinglandschap 

Schinnen-Spaubeek, een landschap met veel 

gezichten”. 

Intussen is de visie besproken op bestuurlijk 

niveau met de wethouders van de 3 gemeenten 

en moet deze verder in het gemeentelijk beleid 

geïmplementeerd worden. 

Op dit moment zit de ontwikkeling en uitwerking 

van de visie in een onzekere fase. Met name is 

het de vraag wie of welke gemeente de kar 

gaat trekken. 

De reden is dat alle gebiedscommissies door 

de provincie zijn opgeheven. En hier vond juist 

het voortgangsoverleg plaats en waren alle 

partijen, gemeenten, natuur- en milieuorganisa-

ties en Landschapspark de Graven vertegen-

woordigd. Volgens het besluit van de provincie 

kunnen geen nieuwe projecten meer ontwikkeld 

worden. Wel blijft ruimte voor de uitvoering van 

een tiental reeds bestaande projecten en geluk-

kig hoort het project Hellingen Schinnen-

Spaubeek-Nuth hierbij. 

Een andere reden voor onzekerheid zijn de 

financiën. Dit heeft alles te maken met bezuini-

gingen zowel bij de provincie als bij het rijk. 

In augustus meldden wij u ook dat de aanslui-

ting van de Parkstadbuitenring, nabij Nuth, mo-

gelijk problemen zou kunnen gaan geven voor 

de uitwerking van de Visie Hellingen. Om  groe-

ne verbindingen te maken vanuit de hellingen 

richting Geleenbeekdal komen we, als de plan-

nen van de aansluiting nabij Nuth doorgaan, 

behalve de spoorlijn en de A 76 , alleen maar 

meer obstakels tegen. 

We hopen dat de Raad van State anders gaat 

beslissen. 

Intussen blijven we met de gemeenten in over-

leg over de uitwerking van de ontwikkelde visie 

en hopen dat dit binnenkort ook weer in groter 

verband mogelijk is met alle betrokken partijen. 
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UITSLAG KLEUR-

WEDSTRIJD 

 

Onze nieuwjaarswens 

bestond dit jaar uit 

een kleurplaat. Win-

nares van de kleur-

wedstrijd is geworden 

Vera van Neerrijnen 

van Hegge 89B.  

Zij heeft inmiddels 

haar prijs ontvangen. 

Nog van harte profi-

ciat Vera! 

Bestuur zoekt penningmeester 

Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit 

moment uit 4 personen. Dit is erg weinig en wij 

zijn dan ook dringend op zoek naar uitbreiding 

van het bestuur. Op dit moment vervult de voor-

zitter ook de functie van penningmeester na het 

aftreden van Ron Linssen. Hij heeft hierbij wel 

hulp van een van de leden, maar het zou prettig 

zijn als er weer een “echte” penningmeester tot 

het bestuur zou toetreden. Erg ingewikkeld is 

het niet en het zal niet meer kosten dan enkele 

uren per maand. 

Als u niet zo van “cijfertjes” houdt, maar toch 

graag uw steentje wil bijdragen aan een prettige 

leefomgeving kunt u ook “gewoon” bestuurslid 

worden. Ook dit zal in het algemeen niet meer 

dan enkele uren per maand kosten. De maan-

delijkse bestuursvergadering duurt vrijwel nooit 

langer dan twee uur. 

Hebt u belangstelling of wilt u meer weten, 

neem dan contact op met de voorzitter Nol Si-

mons, 046-4431389 of mail naar  

milieugroep.stort@planet.nl. 

Milieuvergunning stortplaats 

In onze laatste nieuwsbrief schreven we dat de 

nieuwe ontwerp-milieuvergunning voor de stort-

plaats Schinnen ter inzage lag. Inmiddels heeft 

de provincie na de door ons en de firma Bruls 

ingebrachte zienswijze het definitieve besluit 

genomen. In de nieuwe vergunning is, zoals 

door ons ingebracht, opgenomen dat de uitvoe-

ring van het landschapsplan voor 1 en 2 uiterlijk 

in 2012 gerealiseerd moet zijn. Voor fase 3 kan 

nog geen datum worden genoemd, omdat daar 

nog sprake is van klink. 

Over de problemen bij fase 3 hebben wij in het 

najaar een goed gesprek gehad met Attero. Er 

is hard gewerkt om de problemen op te lossen. 

Wij hebben afgesproken jaarlijks met Attero te 

spreken over de voortgang van de afwerking 

van de stortplaats. 



ontstane situatie te bespreken. Wij hebben in-

middels een prettig en open gesprek met de 

provincieambtenaren gehad en we zijn van 

mening dat goed naar onze argumenten om 

niet verder te ontgronden is geluisterd.  

De provincie moet na de uitspraak de aanvraag 

voor een ontgrondingsvergunning opnieuw in 

behandeling nemen. Het is nog niet duidelijk 

hoe de provincie nu zal beslissen. Ook wij bera-

den ons inmiddels over eventueel te nemen 

stappen. Een complicatie daarbij is dat wij het 

zonder het juridisch advies van de milieujuriste 

van de Milieufederatie moeten stellen. Zij is per 

1 februari 2011 gestopt met haar werkzaamhe-

den voor de Milieufederatie en het lijkt erop dat 

er geen nieuwe milieujurist zal worden aange-

nomen. Er zijn wel mogelijkheden voor milieu-

verenigingen als de onze om juridische bijstand 

te krijgen, maar daar zijn dan wel enige kosten 

aan verbonden. 

Konden wij u een jaar geleden berichten dat de 

provincie de aanvraag van de firma Bruls om de 

ontgrondingen in Spaubeek te hervatten had 

geweigerd, op dit moment is de situatie weer 

gewijzigd en lijkt het niet onmogelijk dat er in-

derdaad weer verder ontgrond gaat worden in 

Spaubeek.  

De firma Bruls heeft na het besluit van de pro-

vincie om de vergunning te weigeren beroep 

ingesteld bij de Raad van State. Dit college 

heeft in december 2010 uitspraak gedaan en de 

firma gedeeltelijk gelijk gegeven. De redenen 

waarom zijn behoorlijk ingewikkeld, maar het 

komt erop neer dat de Raad van State vindt dat 

van de firma Bruls niet geeist mag worden dat 

zij de hele groeve (in totaal 20 ha) herinricht, 

terwijl zij slechts een klein deel (2,3 ha) wil ont-

gronden. (Wie een en ander helemaal wil nale-

zen kan dit doen op de website van de Raad 

van State.) De provincie heeft na deze uit-

spraak contact met ons opgenomen om de nu 

staat en waar vroeger de elektriciteitsmast 

stond. U kunt, als u met de auto komt, parkeren 

langs de Heggerweg.  

Vanaf het vertrekpunt gaan we over holle we-

gen en het Centraal Plateau naar de groeve 

Schinnen waar we een kijkje nemen. Verder 

over het Centraal Plateau richting groeve Spau-

beek, waar we rond 12.00 uur zullen picknic-

ken. Vandaar gaan we boven langs de groeve 

weer terug naar de Heggerweg, waar we rond 

13.00 uur denken aan te komen.  

De meeste wegen zijn onverhard, denk dus aan 

passend schoeisel!  

 

De Millieugroep zorgt voor broodjes en drinken 

tijdens de picknick. Voor leden van de Milieu-

groep is deelname gratis; van niet-leden vragen 

we een bijdrage van € 2,50 voor de kosten van 

de picknick. 

Wij willen graag weten hoeveel mensen onge-

veer mee zullen gaan. Dus als u mee wilt, geef 

dit dan vóór woensdag 31 maart a.s. door. Dat 

kan via mail: milieugroep.stort@planet.nl of te-

lefonisch bij Conny Maase, 046-4433199. 

Wij hopen dat veel mensen deel zullen nemen 

aan deze unieke wandeling. De wandeling gaat 

door onder alle weersomstandigheden en voor 

eigen risico. 
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CONTRIBUTIE 

 

Bij dit Stortfront 

zit weer een 

acceptgiro voor uw 

jaarlijkse 

contributie. Wij 

verzoeken u uw 

bijdrage van € 15 zo 

snel mogelijk over te 

maken. Maakt u uw 

bijdrage liever via 

internet over? Geen 

probleem, maar 

vermeld dan wel uw 

naam en adres zodat 

wij weten dat u 

betaald hebt. 

Weer ontgronding in Groeve Spaubeek? 

Jubileumwandeling met bezoek aan twee groeven 

Vorig jaar moesten we u berichten dat de ge-

plande jubileumwandeling op 12 september  

niet door kon gaan. Wij beloofden toen dat van 

uitstel geen afstel zou komen.  

Op zondag 3 april a.s. is het dan zover. Leden 

en andere belangstellenden worden van harte 

uitgenodigd om met ons mee te gaan voor een 

bijzondere wandeling waarbij we zowel in de 

groeve Schinnen als de in groeve Spaubeek 

een kijkje zullen nemen. Deskundige gidsen zijn 

van de partij om ons te vertellen over de bijzon-

dere flora en fauna die in de groeve voorkomt. 

Ook over de geologische geschiedenis van on-

ze omgeving, die in de groeven goed te zien is, 

krijgen de deelnemers informatie. Om goed te 

kunnen ervaren hoe uniek en bijzonder de 

groeven nu al zijn, gaan we picknicken in de 

groeve Spaubeek. U hebt dan alle gelegenheid 

om in de groeve rond te kijken en te genieten 

van de natuur die zich hier de afgelopen jaren 

heeft ontwikkeld. 

 

Wat praktische informatie: 

Datum: zondag 3 april 2011. 

Vertrek: 10.00 uur bij het punt waar Hegge (de 

weg Spaubeek-Schinnen) en Heggerweg bij el-

kaar komen. Dit is ongeveer waar, komend van 

Spaubeek het bord bebouwde kom “Schinnen” 


