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Aan het bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht

Geacht bestuur,

Onderwerp:
brief ENCI 28 juni 2018 betreffende tijdsduur in gebruik zijn oven 8

Hiermee reageert de Stichting ENCI STOP (SES) op bovengenoemde brief.
ENCI deelt hierin mee dat zij de 90 dagen, verdeeld over de twee perioden,
waarin volgens artikel 4.6 van de “Overeenkomst ter uitvoering van het Plan van
Transformatie ENCI-gebied” oven 8 van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 nog in
bedrijf mag zijn, indeelt als volgt:
Eerste periode gedurende 75 – 85 dagen direct aansluitend aan 1 juli 2018;
Tweede periode 5 - 15 dagen in het eerste kwartaal van 2019, die naar het zich
nu laat aanzien, zal starten rond 1 maart 2019.
Dit betekent dat de eerste periode ten leste zal eindigen op 23 september
aanstaande.
In de staart van de brief van ENCI lijkt echter enig venijn te schuilen.
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Weliswaar schrijft ENCI dat kortstondige onvoorziene onderbrekingen voor
onderhoud dan wel ten gevolge van storingen onderdeel van het normale
gebruik van de oven en dan ook onderdeel van een periode zijn, maar
vervolgens knoopt ENCI daaraan vast dat volgens afspraak de dagen die de oven
als gevolg van deze kortstondige onvoorziene onderbrekingen voor onderhoud
dan wel ten gevolge van storingen niet in werking is, geen onderdeel uitmaken
van de grens van 90 dagen.
Kennelijk wil ENCI de dagen van onderbreking bijtellen.
Dit is onjuist; een dergelijke afspraak is niet gemaakt.
Artikel 4.6 van de Overeenkomst luidt als volgt:
“In de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 mag ENCI de kalksteen
die vrijkomt bij de eindafwerking van de Groeve nog verwerken tot klinker.
Oven 8 mag hiervoor in deze periode maximaal negentig dagen in bedrijf zijn.
Deze 90 dagen mogen worden verdeeld over maximaal twee afzonderlijke
perioden van aaneengesloten dagen. ENCI informeert partijen zo mogelijk vóór
1 juli 2018 gedurende welke periode(n) de oven 8 volgens dit artikel in gebruik
zal zijn.”
ENCI legt dit artikel uit in afwijking van deze duidelijke tekst.
Artikel 4.6 bepaalt niets over de door ENCI bedoelde onderbrekingen.
De tekst spreekt van “in bedrijf zijn” en niet van, zoals ENCI het in haar brief
voorstelt, “in werking zijn”.
Zoals ENCI zelf erkent: kortstondige onvoorziene onderbrekingen voor
onderhoud dan wel ten gevolge van storingen zijn onderdeel van het normaal
gebruik van de oven en dus ook onderdeel zijn van een periode.
Dergelijke onderbrekingen vallen dus in een periode waarin Oven 8 nog in
bedrijf mag zijn en vallen daarmee wel degelijk binnen de grens van 90 dagen.
ENCI miskent dat het om maximaal 90 dagen gaat.
Een systeem dat onderbrekingen niet onder de 90-dagen-grens zouden vallen,
correspondeert ook niet met het voorschrift dat ENCI partijen vooraf, zo
mogelijk vóór 1 juli 2018, informeert over de periode(n) waarin Oven 8 in
gebruik zal zijn.
Aan dit voorschrift, dat uitgaat van een of twee vast omlijnde periode(n), heeft
ENCI met haar brief van 28 juni 2018 gevolg gegeven.
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In de wending die ENCI thans aan artikel 4.6 tracht te geven met een
uitzondering op de 90-dagen-grens voor onderbrekingen, zou het vooraf
informeren over de vast omlijnde periode(n) waarin Oven 8 in gebruik zal zijn
echter praktisch onmogelijk worden.
Bedoelde - onvoorziene - onderbrekingen komen nogal eens voor, maar de
frequentie en duur ervan en het tijdstip waarop zij optreden zijn niet op
voorhand in te calculeren.
Daarenboven zou een dergelijke uitzondering onzekerheid scheppen over het
maximale karakter van de in totaal 90 dagen en de nakoming en handhaving
daarvan compliceren. De strekking van Hoofdstuk 4 is nu juist dergelijke
onzekerheid en problematiek te voorkomen.
De tijdrekkende uitleg die ENCI nu presenteert verdraagt zich bovendien niet
met de strikte bepaling in artikel 4.6 dat de maximaal 90 dagen in de twee
perioden aaneengesloten dagen moeten zijn.
ENCI veronachtzaamt dit element van aaneengesloten dagen.

SES verzoekt u de nakoming van artikel 4.6 van de Overeenkomst te verzekeren
en de door ENCI voorgestane uitleg die kennelijk aanstuurt op het bijtellen van
de dagen van onderbreking bij de maximaal 90 dagen waarop Oven 8 tot en met
30 juni 2019 nog in bedrijf mag zijn af te wijzen.
SES ziet uit naar uw spoedig besluit hierover en tekent, met hoogachting,

E. de Haas – Luyendijk,
voorzitter

J.M.F. Paulussen – van Delft,
secretaris
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