Doelstellingen van SES van 28 december 2011,
Naam en Zetel
Artikel 1
1.
De stichting draagt de naam: Stichting ENCI STOP.
2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Maastricht. Op internet bereikbaar onder www.enci-stop.nl.
Doel
Artikel 2
1.
De Stichting zet zich in voor het erkennen en respecteren van de Sint Pietersberg, het
Jekerdal en de Cannerberg als de bakermat van eeuwenoude cultuurhistorische,
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden.
De Stichting zet zich in om de kwaliteit en de kwantiteit van die waarden te beschermen
en te vergroten.
De Stichting bekommert zich om de (leef-)milieu- en natuureffecten van ENCI, voor en
rond ENCI en op het ENCI-terrein, veroorzaakt door ENCI, opdrachtnemers van of
opvolgers van ENCI of derden.
De Stichting keert zich tegen handelingen of activiteiten die nadelige (leef-)milieu- en
natuureffecten veroorzaken in, op en om de Sint Pietersberg en zijn omgeving en heeft
daarom onder meer ten doel:
a. het behoud en herstel van de natuur, met inbegrip van de stand en de kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater, de boven- en ondergrondse cultuur en gangenstelsels
en van een gezond leefklimaat in de ruimste zin voor mensen, dieren en planten in,
op en om de Sint Pietersberg, met inbegrip van de groeve, de zogenaamde
overgangszone en het industrieterrein van ENCI, in het Jekerdal en in, op en om de
Cannerberg alsmede wat een gezond leefklimaat en in het bijzonder de
luchtkwaliteit en geluidshinder betreft in de omliggende wijken van Maastricht, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
b. het bundelen van de belangen van de bewoners en omwonenden van voormeld
gebied en van de organisaties en personen in binnen- en buitenland die vanwege de
bijzondere cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke, landschappelijke en
extensief-recreatieve waarden van de Sint Pietersberg, het Jekerdal en de
Cannerberg betrokken zijn bij en sympathiseren met in de lid 1 aanhef en onder a)
beschreven inzet, bekommernis en doelstelling.
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.
De Stichting heeft in het bijzonder tot doel:
a.
te streven naar beëindiging, uiterlijk op de daarvoor in de onder d) genoemde

documenten bepaalde data, van de kalksteenwinning in de Sint Pietersberg, de
grondwateronttrekking ten behoeve van die winning en de verbranding van afval en
kalksteen in de cementoven 8 van ENCI;
b.
in afwachting van de onder a) bedoelde beëindiging te bevorderen en te bewaken
dat de kalksteenwinning, de grondwateronttrekking en het ovenbedrijf geen schade
toebrengen aan de natuur, de cultuur en gangenstelsels en het leefklimaat zoals
omschreven in lid 1 onder a.;
c.
te bevorderen en te bewaken dat aan de mens, de flora en de fauna in het in artikel
2 lid 1 onder a bedoelde gebied en zijn omgeving, mede met het oog op de
recreatieve functie daarvan als druk gebruikt uitloopgebied van de stad en start- en
eindpunt van het Pieterpad, de bescherming wordt geboden welke het Europese en
nationale recht en in het bijzonder de Boswet, de Flora- en faunawet, de Wet
geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de Natuurbeschermingswet en de Waterwet
of de wetten, besluiten en regelingen die daarvoor in de plaats zullen komen haar
toekennen;
d.
te bevorderen en te bewaken dat het Plan van Transformatie zoals de Gedeputeerde
Staten van Limburg dat de dato vijftien juni tweeduizend tien hebben goedgekeurd
en de Overeenkomst de dato vijfentwintig februari tweeduizend tien ter uitvoering
van het Plan van Transformatie ENCI-gebied worden uitgevoerd en nagekomen;
e.
te bevorderen en te bewaken dat de groeve op een verantwoorde wijze wordt
afgewerkt in overeenstemming met het Plan van Transformatie en wordt
opgenomen in het Natura 2000-gebied 159 Sint Pietersberg & Jekerdal;
f.
te bevorderen en te bewaken dat de groeve wordt opengesteld voor educatie en
extensieve recreatie in overeenstemming met de natuurwetenschappelijke waarden
van de groeve en het landschap in haar omgeving;
g.
te bevorderen en te bewaken dat de groeve in eigendom wordt overgedragen ten
behoeve van de gemeenschap;
h.
te bevorderen en te bewaken dat op het industrieterrein van ENCI geen activiteiten
worden ontwikkeld of nieuwe bedrijven worden toegelaten die niet beantwoorden
aan letter en/of geest van het Plan van Transformatie en/of afbreuk doen aan de
(her)inrichting van de groeve en de Overgangszone volgens het Plan van
Transformatie;
i.
te bevorderen en te bewaken dat cementoven 8 en de bijbehorende schoorsteen
uiterlijk in 2019 zullen worden gesloopt en dat op het industrieterrein van ENCI geen
nieuwe verbrandingsoven van welke aard en voor welk doel dan ook meer wordt
opgericht.

3.
De Stichting tracht genoemde doelstellingen onder meer te verwezenlijken door al
hetgeen voor het nastreven van het doel nodig of nuttig is, een en ander zowel in als
buiten rechte, in eigen naam of in samenwerking met andere op dit terrein werkzame
organisaties en personen.
In het bijzonder onderneemt de Stichting daartoe activiteiten als het navolgende:
-het voorlichten van het publiek door middel van bijeenkomsten, publicaties,
rondleidingen;
-het onderhouden van contacten met en informatie verstrekken aan politieke
partijen, lokale, provinciale en landelijke politici en de media;
-het deelnemen aan het maatschappelijk debat over de ENCI-problematiek en de
toekomst van de groeve, het industrieterrein, de overgangszone en het omringende
landschap en woongebied;
- het informeren van en voeren van overleg met de bevoegde lokale, provinciale en
landelijke overheden alsmede de gemeente Riemst, België;
- het raadplegen van deskundigen, onderzoeksinstanties en universiteiten;
- het meewerken aan afstudeerprojecten met betrekking tot het in artikel 2, lid 1
onder a bedoelde gebied en de aan de kalksteenwinning en cementfabricage gerelateerde vraagstukken;
-het aanhangig maken van juridische procedures met het oog op voormelde
doelstellingen, waaronder mede begrepen het indienen van zienswijzen, het maken
van bezwaar en het instellen van beroep zoals bijvoorbeeld:
a.
het toetsen van, het indienen van zienswijzen op en het zonodig maken van
bezwaar en het instellen van beroep tegen (ontwerp-)besluiten, (ontwerp)
plannen en (ontwerp-)vergunningen betreffende de winning van kalksteen, de
klinker- en cementfabricage met inbegrip van de afvalverbranding, de uitstoot
van gassen en stoffen die de lucht verontreinigen en geluidhinder, de
grondwateronttrekking, de afwerking van de groeve en de bestemming,
inrichting en milieugebruiksruimte van het industrieterrein van ENCI en van de
Overgangszone;
b.
het toetsen van, het indienen van zienswijzen op en het zo nodig maken van
bezwaar en het instellen van beroep tegen een (ontwerp-)bestemmingsplan
met betrekking tot het in artikel 2, lid 1 onder a bedoelde gebied;
c.
het toetsen van, het indienen van zienswijzen op en het zo nodig maken van
bezwaar en het instellen van beroep tegen (ontwerp-)besluiten betreffende de
hiervoor onder lid 2 c) bedoelde rechtsregels;
d. et cetera.

