
Omdat zich, ondanks diverse oproepen in het 

Stortfront, nog steeds niemand gemeld heeft die 

de functie van secretaris wil overnemen van Ine 

Crouzen heeft het bestuur besloten de taakverde-

ling binnen het bestuur te wijzigen. Met ingang 

van 1oktober 2013 zal voorzitter Nol Simons 

gaan fungeren als contactpersoon van onze vere-

niging. Dat houdt in dat alle correspondentie - 

zowel via de post als via e-mail aan zijn adres 

gericht moet worden.   

De nieuwe contactgegevens zijn:  

Nol Simons,  

Nagelbeek 80,  

6365 EL Schinnen,  

tel. 046-4431387;  

e-mail: milieugroep.stort@gmail.com 

Ine Crouzen blijft formeel secretaris van de vere-

niging en  draagt binnen het bestuur o.a. zorg 
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Het hervatten van de  ontgronding van de 

groeve Spaubeek is weer een stapje dichter-

bij gekomen! Afgelopen zomer heeft de fir-

ma Bruls de aanvraag voor een vergunning 

ingediend bij de Provincie. De aanvraag is 

nu door de Provincie in behandeling geno-

men en dat betekent dat Gedeputeerde Sta-

ten op korte termijn een (ontwerp)-besluit 

moeten nemen. 

 

Begin dit jaar kon u in onze nieuwsbrief le-

zen dat de firma Bruls van plan was een 

vergunning aan te vragen voor verdere ont-

gronding in de groeve Spaubeek. 

We hadden in november 2012 en januari 

2013 hierover enkele gesprekken met de 

ontgronder, waarbij ook de Provincie verte-

genwoordigd was. De ontgronder leek haast 
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Aanvraag ontgronding groeve Spaubeek ingediend 

te hebben en de Provincie leek met de plan-

nen te willen instemmen. De afgelopen tijd 

waren er geen ontwikkelingen en het leek of 

de plannen van tafel waren. We konden 

slechts wachten en grote onzekerheid bleef 

over de ontgronding met alle gevolgen, de 

afwerking en de toekomstige openstelling. 

 

Onlangs hadden we weer eens gesprekken 

met zowel de gemeente Beek als met de 

Provincie over deze kwestie. Ons is nu dui-

delijk geworden dat de aanvrage voor de 

ontgronding uiteindelijk pas  in juli werd ge-

daan, maar dat deze toen door de Provincie 

niet  in behandeling is genomen omdat een 

aantal noodzakelijke stukken ontbraken. 

 

voor het notuleren van de bestuursver-

gaderingen, eindredactie en versprei-

ding van de nieuwsbrief en andere mai-

lings.  

HET BESTUUR BLIJFT OP ZOEK 

NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN! 



geschikte middel is om alle omwonenden volle-

dig over de plannen en de gevolgen te informe-

ren. Zowel de Gemeente alsook de Provincie 

willen dan aanwezig zijn om vragen te beant-

woorden. Wij als Milieugroep zijn er natuurlijk 

ook . Ook de Milieufederatie heeft toegezegd 

zo’n bijeenkomst bij te wonen. Naast de plan-

nen van de ontgronder zullen zeker ook de te 

volgen procedure en juridische aspecten aan 

de orde komen. Als die bijeenkomst er komt is 

het van groot belang dat veel omwonenden 

aanwezig zijn om te laten horen wat zij van de 

plannen vinden. 

Eerder was de ontgronder niet van plan zo’n 

bijeenkomst te organiseren. Wij, en ook Provin-

cie en Gemeente,  vragen ons natuurlijk af hoe 

de ontgronder op een andere manier draagvlak 

zou kunnen verwerven. 

Voor ons blijft ook de vraag wat de maatschap-

pelijke meerwaarde is van deze ontgronding. 

Weegt het ontgrondingbelang wel op tegen de 

te verwachten jarenlange overlast en onveilig-

heid ? Weegt nieuwe natuur in de toekomst wel 

op tegen de vernietiging van veel mooie natuur 

die zich ter plekke inmiddels al heeft ontwik-

keld ? 

In het recente gesprek met de Gemeente Beek 

vernamen we dat de gemeente in ieder geval 

van mening is dat de plannen voor de afwerking 

van de groeve Spaubeek in het teken dienen te 

staan van natuurontwikkeling, een visie waar 

we ons natuurlijk in kunnen vinden ! 

Om dit te bereiken kan de Gemeente het be-

stemmingsplan ieder moment hieraan aanpas-

sen om minder goede plannen te voorkomen. 

Thans ligt op de groeve nog de bestemming 

“ontgronding “ en is het aan de Provincie een 

besluit over de aanvrage te nemen. De Ge-

meente zal met de ontgronding akkoord gaan 

mits gewerkt wordt conform de ontgronding- en 

omgevingsvergunning. De Gemeente is geen 

voorstander van het afgeven van een nieuwe 

omgevingsvergunning omdat men vreest dat 

nieuwe voorwaarden wel eens minder gunstig 

voor de omgeving zouden kunnen uitvallen. 

 

Dus: als u uw mening wil laten horen zorg dan 

dat u – na de publicatie van het ontwerp-besluit 

– een zienswijze indient. Een zienswijze is niets 

anders dan een brief waarin u vertelt wat u van 

de voorgenomen plannen vindt.  

In september zijn de ontbrekende gegevens 

door de Provincie ontvangen en nu is de aan-

vraag wel in behandeling genomen. De Provin-

cie moet voor 23 januari 2014 een besluit ne-

men, maar een ambtenaar van de Provincie liet 

weten dat men zal proberen dit eind oktober al 

te doen. Zodra de Provincie een besluit heeft 

genomen zal dat Ontwerpbesluit bekend ge-

maakt worden in de huis-aan-huis bla-

den,mogelijk ook in de regionale dagbladen  en 

in ieder geval op de site van de Provincie 

(www.limburg.nl/Beleid/Milieu/Vergunningen/

Actuele_Vergunningsbesluiten). Hierin wordt 

een termijn genoemd waarbinnen zienswijzen 

kunnen worden ingediend. Het is belangrijk de 

bekendmaking van het Ontwerpbesluit van Ge-

deputeerde Staten in de media goed in de ga-

ten te houden en dan tijdig zienswijzen in te 

dienen. De verwachting is dat dit eind oktober / 

november zal gebeuren. 

Als het zover is laat dan vooral ook zelf weten 

aan de Provincie wat uw zienswijzen zijn op de 

verwachte ontgronding. Namens onze leden 

dienen wij natuurlijk onze zienswijzen in, maar  

u kunt als omwonende ook nog uw eigen per-

soonlijke argumenten hebben. 

Zelf gaan we juridisch advies inwinnen. We 

bekijken nu hoe we onze leden en ook omwo-

nenden die geen lid zijn van de Milieugroep ter 

zijde kunnen staan bij het indienen van hun 

persoonlijke zienswijzen en hoe we desgewenst 

advies kunnen geven . Het bestuur zou het erg 

op prijs stellen als er mensen zijn die ons hierbij 

willen helpen.  

Heel belangrijk is de vraag of er draagvlak is 

voor deze ontgronding. Voor de Gemeente en 

ook voor de Provincie is dat een voorwaarde 

voor het verlenen van de ontgrondingvergun-

ning  Gemeente en Provincie hebben over deze 

kwestie onderling overleg gehad. De Provincie 

zal het aspect draagvlak meewegen in haar 

beslissing om de vergunning al of niet af te ge-

ven. Het is aan de ontgronder om dit draagvlak 

te verwerven. 

We weten dat de ontgronder intussen met en-

kele omwonenden gesproken heeft. Het is ech-

ter de vraag of dit voldoende is om aan te tonen 

dat er voldoende draagvlak in de omgeving is 

voor deze activiteit 

De Gemeente Beek en de Provincie zijn beide 

van mening dat een door de ontgronder te or-

ganiseren informatiebijeenkomst het meest 

Ontgronding Spaubeek (vervolg) 
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Hebt u vragen over het 

indienen van een eigen 

zienswijze of wilt u graag 

hulp? Stuur dan een mail 

naar 

milieugroep.stort 

@gmail.com  

Of bel met bestuursleden 

Nol Simons (046-4431387) 

of Conny Maase (046-

4433199) 

 

Ook als u het bestuur wilt 

helpen bij het vele werk 

dat komt kijken bij het 

goed  reageren op het be-

sluit van GS en het infor-

meren van alle omwonen-

den kunt u op bovenge-

noemde wijze contact op-

nemen . 



het stor t f ront ,  september 2013  
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Begin juli hadden wij een gesprek met wethou-

der Wolfs van de gemeente Schinnen. Hierin 

kwam o.a. de toekomst van de groeve Schin-

nen (fase 4 en 5)  In het nieuwe bestemmings-

plan buitengebied dat nu in behandeling is bij 

de gemeente heeft de groeve de bestemming 

natuur. 

De firma Bruls heeft m.b.t. dit bestemmingsplan 

een zienswijze ingediend waaruit blijkt dat zij 

instemmen met natuurontwikkeling maar dan 

wel conform het inrichtingsplan van Grontmij. 

Dit plan houdt in dat de groeve eerst voor een 

groot deel wordt opgevuld met van elders aan-

gevoerde grond en daarna verder wordt afge-

werkt  De gemeente gaat niet met dit inrich-

tingsplan akkoord omdat in de ogen van de 

gemeente volgens het inrichtingsplan van 

Grontmij de groeve te ver wordt opgevuld. Ook 

voldoet het plan niet aan de door de gemeente 

gewenste natuurontwikkeling. Daarnaast stelt 

de firma dat de groeve als uitvalsbasis zou 

moeten dienen voor de verdere ontgronding 

van de groeve in Spaubeek en dat daardoor de 

ontgrondingsfunctie van de groeve in Schinnen 

niet binnen afzienbare tijd voorbij is. Ook hier-

mee gaat de gemeente niet akkoord! Ook de 

Milieugroep is geen voorstander van deze laat-

ste ontwikkeling. De kans is groot dat de grond 

van Spaubeek naar Schinnen zal worden ver-

voerd over het Centraal Plateau omdat dat de 

kortste weg is. Voor ons onacceptabel. 

Omdat de gemeente weigerde de firma Bruls 

een vergunning te geven voor het aanvoeren 

van grond naar de groeve stapte de ontgronder 

naar de rechter. De gemeente werd door de 

rechtbank in het gelijk gesteld.  Na deze uit-

spraak heeft de gemeente contact gezocht met 

de firma Bruls om toch in gesprek te blijven 

over de toekomst van de groeve Schinnen. 

  

Groeve Schinnen nu 

Afwerking Groeve Schinnen 

Overigens heeft de firma hoger beroep aange-

tekend tegen de uitspraak van de rechter 

De gemeente wil het plan van landschapsarchi-

tect Casper Slijpen als uitgangspunt nemen 

voor de afwerking van de groeve. Dit plan voor-

ziet in een gedeeltelijke opvulling van de groeve 

met (licht vervuilde) grond. 

Ons  gesprek met de wethouder had een oriën-

terend karakter . Wij zullen als milieugroep in 

een later stadium betrokken worden bij de ge-

sprekken over de afwerkplannen. 

Wanneer uiteindelijk overeenstemming is be-

reikt tussen de gemeente en de firma Bruls 

zullen de gemaakte afspraken worden vastge-

legd in een “vaststellingsovereenkomst”, een 

contract. Daarin wordt o.a. ook de datum waar-

op e.e.a. gerealiseerd moet zijn vastgelegd, erg 

belangrijk vinden wij. 

Overigens lezen wij op de site van de gemeen-

te Schinnen dat er een omgevingsvergunning is 

aangevraagd voor de herinrichting van de groe-

ve Schinnen. Bij navraag bij de gemeente blijkt 

het te gaan om een aanvraag van de firma 

Bruls gebaseerd op oude herinrichtingsplannen. 

De gemeente heeft in het verleden deze plan-

nen afgewezen.  Wij zijn zeer benieuwd hoe de 

gemeente op deze aanvraag gaat reageren. 

 

 Reclame langs A76 

Misschien is het u ook opgevallen. Er ver-

scheen dit jaar steeds meer hinderlijke reclame 

langs de A76, ter hoogte van station Spaubeek. 

Omdat wij verdere wildgroei vreesden hebben 

we contact opgenomen met de gemeente 

Beek. Inderdaad bleek al deze reclame zonder 

vergunning te zijn geplaatst en de gemeente 

heeft de initiatiefnemers benaderd. Aanvanke-

lijk werd niet gereageerd op de verzoeken de 

borden weg te nemen, maar nu is het grootste 

gedeelte van de reclameborden wel verdwe-

nen. Voor wat nog resteert is ook een vergun-

ning nodig en de gemeente zal de betrokken 

bedrijven hierop aanspreken en gaan handha-

ven. De gemeente is niet van plan langs de 

A76 reclame toe te staan en is met ons van 

mening dat die daar niet past. Ze verwijst on-

dernemers die dat wel willen naar mogelijkhe-

den langs de A2,  ter hoogte van de bedrijven-

terreinen bij het vliegveld.  



gemeente zeker geen initiatief zal nemen voor 

de vestiging van een motorsportcentrum in de 

groeve. Zo’n centrum is volgens hem volkomen 

kansloos en past in het geheel niet in het nieu-

we bestemmingsplan buitengebied. 

Dat de groeve in Schinnen in beeld is als mo-

torsportcentrum bleek tijdens ons gesprek. 

Twee maanden eerder was er een vertegen-

woordiger van het” Huis voor de Sport Limburg” 

op het gemeentehuis in Schinnen. Met een 

ambtenaar werd gesproken over de mogelijk-

heid voor een motorsportcentrum in de groeve 

Schinnen. Hij had zelfs ideeën om dit centrum 

te overkappen…….. 

Dit laatste, het bestaan van de genoemde 

marktverkenning en het nieuwe POL 2014 zor-

gen ervoor dat wij op dit gebied zeer alert moe-

ten zijn. Zodra het POL 2014 ter inzage ligt 

zullen wij hierop reageren! 

Omdat in de genoemde marktverkenning niet 

geheel duidelijk was welke groeve werd be-

doeld (Schinnen, Spaubeek?) hebben we dit 

onderwerp ook aan de orde gesteld in het ge-

sprek dat wij begin september hadden met wet-

houder Wierikx van de gemeente Beek over de 

groeve Spaubeek. Tijdens dit gesprek bleek dat 

de gemeente Beek – in tegenstelling tot de ge-

meente Schinnen – niet is benaderd door Het 

Huis voor de Sport. De gemeente voelt niets 

voor een dergelijk centrum in de groeve; men 

zal altijd kiezen voor een natuurlijke afwerking 

van de groeve. 

De provincie Limburg is bezig met een nieuw 

POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg). 

In dit plan wordt de toekomst van Limburg be-

schreven op het gebied van wonen, werken, 

recreatie en natuur. 

POL 2014 behandelt 12 grote thema’s.  Een 

ervan betreft  ”regionale motorsportcentra”. 

“Motorsport is als zodanig geen provinciaal 

belang maar het ontbreken van voorzieningen 

leidt vaak tot illegale situaties in of in de nabij-

heid van bos – en natuurgebieden waardoor er 

wel provinciale belangen in het geding zijn” 

Op basis hiervan stelt men bij de provincie dat 

er minimaal één motorsportcentrum per regio 

gerealiseerd zou moeten worden. Gemeenten 

zouden dit dan in regionaal verband zelf moe-

ten oplossen. 

Ter onderbouwing heeft men een marktverken-

ning laten uitvoeren. In deze verkenning wordt 

o.a. de regio Zuid-Limburg onderzocht. De ana-

lyses in Zuid- Limburg leveren in eerste instan-

tie 19 potentiele zoekgebieden op:  12 voorma-

lige stortplaatsen, 6 groeves en één gebied  

verder afgelegen van woonkernen en natuur. 

Uiteindelijk  stelt men dat er slechts één 

zoekgebied potentieel geschikt is………. 

de groeve tussen Nuth en Spaubeek 

Wij hebben, nadat wij dit hebben gelezen, direct 

een gesprek gehad met o.a. wethouder Wolfs 

van de gemeente Schinnen en daarin onze 

bezorgdheid geuit. De wethouder stelde dat de 
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Motorsportcentrum in groeve??? 

Eind februari 2013 besloot de Provincie de wijzi-

ging van de omgevingsvergunning voor de stort-

plaats definitief vast te stellen.  In het vorige 

Stortfront schreven wij al dat er een ontwerpbe-

sluit ter inzage lag. Door de wijziging van de 

vergunning is de maximale eindhoogte van het 

stort nu vastgelegd op 127 meter +ANP. In de 

oorspronkelijke vergunning werd 123,5 meter 

genoemd. 

Dat betekent dat het laatst gevulde deel van de 

stortplaats (fase 3)nu kan worden afgewerkt met 

veel minder overlast voor de omwonenden dan 

wanneer het stort tot de oorspronkelijk vastge-

legde  eindhoogte zou moeten worden afgegra-

ven. 

Overigens heeft Deponie Zuid NV in maart een 

aanvraag gedaan bij de provincie om de aan-

wezige stortgasmotoren te vervangen door één 

gasturbine. 

Omdat de stortplaats reeds voor een groot ge-

deelte is voorzien van een bovenafdichting 

loopt zowel de hoeveelheid als ook de kwaliteit 

van het stortgas steeds verderterug.  

Een gasturbine is beter geschikt voor omzetting 

van stortgas van mindere kwaliteit in electriciteit 

dan de aanwezige stortgasmotoren. Begin juli 

2013 heeft de provincie de definitieve omge-

vingsvergunning hiervoor verleend. 

Eind oktober hebben wij een afspraak met de 

exploitant van de afvalberging Attero over de 

gang van zaken bij de stortplaats. Het afwerken 

van het laatste deel van het stort zal dan zeker 

ter sprake komen. 

 Afwerking  Stort Schinnen  

Groeve Schinnen straks ?? 


