
De jaarlijkse algemene ledenvergadering 

van onze vereniging vindt dit jaar plaats op 

woensdag 9 april a.s. De jaarvergadering 

begint om 19.30 uur op het vertrouwde 

adres: IVN-lokaal aan de Burgemeester 

Pijlsstraat 1d in Schinnen. Dit jaar geen dia-

lezing, maar ruim de tijd om met het bestuur 

te praten over alle  zaken die spelen in “ons” 

gebied, zoals de plannen om  de ontgrondin-

gen in Spaubeek te hervatten, het afwerken 

van het laatste deel van de stortplaats in 

Schinnen met mogelijk tijdelijk overlast. 

De volledige agenda vindt u op pagina 4 van 

dit Stortfront.  

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit 

deze vergadering bij te wonen.  

Jaarvergadering op woensdag 9 april 
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Ontgronding De Hor-

sel, Nuth 

Eind 2013 werd onze vrees bewaarheid: de 

provincie besliste positief op de aanvraag 

van de firma Bruls om verder te ontgronden 

in de groeve Spaubeek. Het hervatten van 

de werkzaamheden in de groeve lijkt hier-

mee weer een stukje dichter bij te komen. 

In ons vorige Stortfront kon u al lezen dat 

deze aanvraag was ingediend en dat wij hier 

niet blij mee waren.  

Wij hadden rekening gehouden met dit ne-

gatieve scenario en al voorbereidingen ge-

troffen. Na publicatie van het besluit en de 

ontwerp-vergunning moet er immers binnen 

zes weken (en daar vielen de feestdagen 

nog in) worden gereageerd.  

Omdat de ontgronder hierin geen stappen 

zette, hebben wij de omwonenden  verschil-

lende keren geïnformeerd over de plannen 

van de firma Bruls en de mogelijke gevol-

gen.  
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Ontgronding groeve Spaubeek 

Provincie beslist positief op aanvraag 

Ook hadden we vooruitlopend op de beslis-

sing juridisch advies ingewonnen. 

Gezien al onze bezwaren heeft onze advo-

caat namens de Milieugroep op 6 januari 

2014 een zienswijze ingediend bij Gedepu-

teerde Staten van Limburg. 

Een belangrijk bezwaar is het ontbreken van 

het noodzakelijk draagvlak voor de ontgron-

ding. Veel omwonenden hebben bezwaren 

tegen de jarenlange ontgronding met de 

bijkomende overlast, zoals zwaar verkeer, 

geluid en stof. Er werd door de ontgronder 

slechts met enkele belanghebbenden gesp-

roken, bewoners aan Op ’t Broek. De ande-

re omwonenden werden niet eens geïnfor-

meerd.  

Een ander bezwaar is dat de ontgronding 

geen meerwaarde oplevert voor het gebied 

dat in het Provinciaal Ontwikkelingsplan 

(lees verder op pagina 4) 
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minder grond in de groeve gebracht dan in het 

plan van Grontmij. De in de groeve aanwezige 

en potentiële natuurwaarden waaronder met 

name de steile zuidwestelijke wand, worden in 

dit plan veel beter behouden. 

In dit verband is het belangrijk om te wijzen op 

de “Landschapsvisie Zuid-Limburg”, opgesteld 

door de provincie. Hier betreurt men het opvul-

len van groeven omdat deze juist fraai de geo-

morfologische opbouw van de ondergrond to-

nen en kansen bieden voor specifieke flora en 

fauna. Uitgangspunt is dan ook behoud en ac-

centuering van de bijzondere impact die de 

groeven hebben op het landschap. 

De gemeente Schinnen stelt dan ook dat juist 

het vanuit ecologisch oogpunt unieke groeve-

landschap binnen het netwerk van verschillen-

de natuurtypen in de gemeente en de regio van 

toegevoegde waarde wordt geacht. 

De Milieugroep is natuurlijk zeer benieuwd hoe 

dit  proces verder zal verlopen. Uiteraard hou-

den wij een vinger aan de pols. 

De firma Bruls heeft vorig jaar opnieuw een 

omgevingsvergunning aangevraagd voor het 

afwerken van de groeve Schinnen (fase 4 en 5) 

op basis van een door ingenieursbureau Gront-

mij uitgewerkt plan. Gemeente Schinnen heeft 

deze omgevingsvergunning voor de tweede 

keer geweigerd. 

Het is niet de eerste keer dat de firma Bruls in 

conflict komt met de gemeente omtrent de toe-

komst van deze groeve. Al eerder heeft de ge-

meente een omgevingsvergunning geweigerd 

en overleg tussen de gemeente en de firma 

Bruls heeft tot nu toe geen resultaat opgele-

verd. Het grote probleem is dat de firma duide-

lijk meer grond in de groeve wil inbrengen dan 

de gemeente voor ogen staat. 

Primair is het standpunt van de gemeente dat 

niet aanvullen van de groeve en de natuur haar 

gang laten gaan de meest wenselijke optie is. 

Als tegemoetkoming aan de belangen van de 

firma Bruls en het plan van Grontmij  heeft de 

gemeente een alternatief plan voor afwerking 

van de groeve laten opstellen door een land-

schapsarchitect. In dit plan wordt aanzienlijk 

Gemeente weigert vergunning opvullen groeve Schinnen 
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Contributie 

 

Wij verzoeken u dringend 

de jaarlijkse contributie 

van  € 15,-  vóór 1 mei 

2014 over te maken op re-

kening   

NL04INGB0006172155 

t,n.v. Milieugroep Regio-

naal Stort Westelijke Mijn-

streek te Schinnen en ver-

meld dat het om de contri-

butie voor 2014 gaat. 

 

Zie ook de brief bij dit 

Stortfront. 

In januari lazen wij in de krant dat de gemeente 

Schinnen wil dat er een ecoduct komt ter hoog-

te van Reijmersbeek  (A76). De noodzaak voor 

zo’n faunaverbinding  die het mogelijk moet 

maken dat dieren veilig aan andere kant van de 

A76 kunnen maken,  is  al langer aangetoond. 

In het “Meerjarenplan Ontsnippering”  (MJPO 

2004-2018) wordt deze passage al met “hoge 

prioriteit” omschreven. 

Ook in het POL 2006 is deze eco-passage al 

opgenomen, maar door de ontwikkelingen rond 

de Buitenring is deze verbinding min of meer 

geschrapt. 

Wij hebben als Milieugroep begin 2012 een 

bijeenkomst georganiseerd over dit thema. 

Hierbij waren aanwezig de Provincie, Rijkswa-

terstaat, Gemeente Schinnen, Natuurmonu-

menten en Milieufederatie. Van de provincie 

hoorden wij in de loop van dat jaar dat een eco-

duct ter hoogte van Reijmersbeek ongeschikt is 

vanwege de hydrologische situatie ter plaatse 

en ook niet de voorkeur verdient in landschap-

pelijk opzicht. (Maar een grote turborotonde 

boven de autoweg om de Buitenring aan te 

sluiten op de A76 kan wel !?) 

Nu de gemeente Schinnen, samen met een 

aantal andere gemeenten, weer het voortouw 

heeft genomen om  een eco-passage mogelijk 

te maken,  hebben de Milieufederatie, Natuur-

monumenten en de Milieugroep onlangs geza-

menlijk een brief gestuurd naar de provincie 

waarin staat dat ook wij vinden dat zo’n verbin-

ding er moet komen en dat op  korte termijn 

bestudeerd moet worden welke locatie het 

meest geschikt is. 

Gemeente Schinnen wil ecoduct A76 

Uit Dagblad De Limburger, 31-1-2014 
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Eind oktober 2013 hadden wij een gesprek met 

Attero, beheerder van de afvalberging Schin-

nen. De meeste aandacht ging daarbij uit naar 

de afwerking van fase 3 van de stortplaats. Het 

bedrijf verwacht in juni/juli a.s. te starten met de 

werkzaamheden. Hierbij zal ook afval verplaatst 

moeten worden wat tot stankoverlast zal kun-

nen leiden. Men probeert dit laatste zoveel mo-

gelijk te voorkomen. Na het  profileren worden 

er steunlagen aangebracht voor de uiteindelijke 

bovenafdichting. 

Het is voor de omwonenden belangrijk te weten 

hoeveel afval verplaatst moet worden en hoe-

veel materiaal moet worden aangevoerd voor 

de afwerking van de stortplaats. En uiteraard is 

het ook van belang om te weten wanneer dit 

allemaal gaat gebeuren en hoeveel vrachtwa-

gens er straks naar de Hettekensweg komen.  

Tijdens het overleg met Attero is afgesproken 

dat de omwonenden tijdig zullen worden geïn-

formeerd over de werkzaamheden. Dit zou 

eventueel via een open dag kunnen, zoals in 

het verleden ook al gebeurde. 

Verwachting is dat de afwerking van de stort-

plaats eind 2015 klaar is. Het is de bedoeling  

dat de stortplaats daarna wordt opengesteld 

voor wandelaars.  

 

Zoals we al in een eerdere nieuwsbrief ver-

meldden komt er een nieuwe gasturbine voor 

de onttrekking van het stortgas. Deze gaat de 

oude stortgasmotoren vervangen. Dit moet dan 

leiden tot een betere stortgasonttrekking. De 

plaatsing van de turbine is begin 2014 gepland. 

Wij hebben met Attero ook gesproken over de 

groeve Spaubeek; Attero is immers eigenaar 

Overleg met Attero 

Afwerking afvalberging Schinnen 

Bij de politie heeft deze problematiek blijkbaar  

geen prioriteit. Bij meldingen is de groeve  

moeilijk of te laat bereikbaar door de politie.  

Naar onze mening wordt niet doortastend ge-

noeg opgetreden tegen dit illegale crossen. 

Men kan in de groeve ongestoord urenlang z’n 

gang gaan en gaat  zonder problemen  met 

meerdere motoren binnen via het ingangshek, 

zoals wij constateerden. 

 

Herhaaldelijk hebben we het illegale crossen in 

en ook buiten de groeve gemeld bij de politie en 

gevraagd op te treden, echter zonder resultaat. 

Recent hoorden we dat de politie enkele malen 

is gaan kijken maar toen geen crossers heeft 

aangetroffen. Wij horen en zien ze echter wel 

regelmatig. 

De afspraak is dat de politie blijft surveilleren en 

dat wij blijven melden. Als u iets hoort of ziet, 

vragen wij u om dat ook aan de politie door te 

geven. Als er mankracht beschikbaar is zal de 

politie meteen optreden.  

 Ontgronding De Horsel, Nuth 

Begin januari  vond het jaarlijkse gesprek plaats 

over de voortgang van deze ontgronding. 

Alles verloopt conform de planning (het werk-

plan 2015). De ontgronding is bijna afgelopen 

en er moet nu nog een hoeveelheid grond wor-

den ingereden voor de gedeeltelijke opvulling 

en eindafwerking. Dat betekent dat een en an-

der, inclusief de eindafwerking, medio 2016 

gereed moet zijn. 

De hellingen worden minder steil dan op dit 

moment het geval is. Er wordt een groenplan 

gerealiseerd en de groeve wordt toegankelijk 

gemaakt voor wandelaars. De groeve wordt 

dan toegankelijk vanuit de holle weg (Wienweg) 

en vanuit het industrieterrein. Dit kan voor vele 

werknemers daar een alternatief zijn voor de 

dagelijks wandeling in de middagpauze!  

Men zal overigens de nodige maatregelen ne-

men om het illegale crossen tegen te gaan. 

 

Afspraak is om begin 2015 weer bijeen te ko-

men. Er zal dan ook een wandeling worden 

gemaakt rond de groeve.  

Motorcross in groeve Spaubeek 

Vernield hek groeve Spaubeek 

langs Hoorenbergseweg 

van het grootste deel van die groeve. Daarbij 

ging het in eerste instantie over de problemen 

rond de overdracht van dit  deel van deze groe-

ve aan Natuurmonumenten. 

 

Ook werd het thema van het illegaal motorcros-

sen besproken.  Duidelijk bleek de onmacht om 

dit illegale crossen aan te pakken, ook bij Atte-

ro. Men staat machteloos tegenover vernielin-

gen en illegaal openen van het hekwerk.  



Heel belangrijk is overigens dat niet alleen de 

Milieugroep een zienswijze heeft ingediend, 

maar ook een grote groep omwonenden, die 

dat collectief hebben gedaan nadat wij met hen 

in gesprek waren geweest.  

Ook het IVN-SpauBeek heeft een zienswijze 

ingediend. 

Gelukkig is ook de Beekse politiek wakker ge-

worden. In een met algemene stemmen aange-

nomen motie van 19 december 2013 stelt de 

Raad van de gemeente Beek dat men verdere 

ontgronding van de groeve Spaubeek wil tegen-

gaan vanwege ontbrekend draagvlak en tevens 

omdat er geen afweging is gemaakt tussen de 

voor- en nadelen verbonden aan deze ontgron-

ding. 

GS moet nu, na het bestuderen van de inge-

diende zienswijzen, besluiten of de vergunning 

definitief wordt verleend. De verwachting is dat 

dit uiterlijk in mei a.s. zal gebeuren. Tegen deze 

beslissing kan beroep worden ingesteld bij de 

Raad van State. Voor nu is het afwachten. Wij 

houden u op de hoogte. 

Limburg  (POL)aangewezen is als Natuuront-

wikkelingsgebied. Op dit moment  is er al na-

tuurontwikkeling in de groeve, zou de groeve 

toegankelijk kunnen zijn en behoort  extensieve 

recreatie tot de mogelijkheden. Opnieuw gaan 

ontgronden zal reeds bestaande natuur  en 

bestaande geologische waarden voor een groot 

gedeelte vernietigen. Vele jaren zullen nodig 

zijn voor herstel van de natuur. Bovendien zal 

het nog minstens negen jaar duren voordat de 

groeve opengesteld kan worden voor het pu-

bliek. Ook dit is een van onze bezwaren. 

In het POL staat dat voor de groeve gestreefd 

moet worden naar behoud van bestaande na-

tuur. Ontgronden is volgens ons in strijd met 

deze doelstelling. 

Ook is de ontgronding strijdig met het geldende 

bestemmingsplan. De fasering van de ontgron-

ding is in het bestemmingsplan begrensd tot 

2000. Het voorgeschreven tijdschema voor de 

ontgronding is dus niet in acht genomen. 

Andere bezwaren betreffen de eindafwerking, 

o.a. de aanleg van naar onze mening te diepe 

poelen, en voorschriften die in de vergunning 

dienen te worden opgenomen in het kader van 

de Flora en Fauna Wet. 
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Hervatten ontgronding groeve Spaubeek (vervolg van pagina 1) 

Agenda voor de algemene ledenvergadering die op 9 april a.s. wordt gehouden in het  lokaal van 

IVN-Schinnen aan de Burg. Pijlsstraat 1d te Schinnen. Aanvang 19.30 uur. 

• Opening door de voorzitter 

• Notulen vorige ledenvergadering d.d 25 maart 2013 (ter inzage tijdens vergadering)  

• Financieel verslag van de penningmeester (ter inzage tijdens vergadering) 

• Verslag van de kascommissie 

• Benoeming nieuwe kascommissie 

• Bestuursverkiezing. Volgens het rooster treden penningmeester Marij van Cleef en be-

stuurslid Conny Maase af. Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar. Leden die het bestuur 

willen versterken kunnen zich melden bij een van de bestuursleden. Ook kunnen volgens 

de statuten 10 leden eventueel een voordracht indienen voor een bestuurskandidaat. Deze 

voordracht moet vóór de vergadering schriftelijk bij een van de bestuursleden worden inge-

diend. 

• Jaarverslag over 2013 

• Toekomstige ontwikkelingen. De dreigende hervatting van de ontgronding in Spaubeek zal 

veel aandacht vragen. Ook in Schinnen spelen verschillende zaken, zoals de afwerking van 

de stortplaats, de toekomst van de groeve en de vraag waar een ecoduct moet komen on-

der/over de A76. 

• Rondvraag 

 Jaarvergadering woensdag 9 april 2014   


