MEEDENKGROEP AANPAK WATEROVERLAST GULPDAL - BIJEENKOMST DD 5 APRIL 2018
Aanwezige belanghebbenden: dhr en mevr Mantz, mevr Smulders, mevr Reijke, dhrn Clermont, dhr
Linckens, mevr Gijzen, dhr en mevr Janissen, mevr de Munck, dhr Lucassen en dhr de Haan.
Toehoorder: mevr Meertens
Vanwege overheden aanwezig: dhr Keulers, dhr Tholen, dhr Meulepas, mevr Pakbier, dhr Roomberg,
dhr Westreenen, dhr van de Veer, dhr Geraedts en mevr Baeten.

Agendapunt 1 – Opening en mededelingen.
Deelnemers worden welkom geheten door dhr Keulers. Dit is de laatste meedenkgroep waarin er in
de voorfase ideeën en tips worden opgehaald. De volgende stap in het proces is aan de vier partijen
om het plan van aanpak voor het maatregelenpakket voor te bereiden. Het is de bedoeling om het
volledige maatregelenpakket in procedure te brengen. Afhankelijk van welke procedures het totale
maatregelenpakket gaat doorlopen wordt er een moment gepland waarop de gezamenlijke besturen
dit toelichten. Aan de Commissie MER zal het advies worden voorgelegd of voor het maatregelpakket
een MER-procedure doorlopen moet worden. Dit kan van invloed zijn op de procedurele doorlooptijd
van de uitvoering van het maatregelpakket.
Agendapunt 2 – Maatregel Beutenaken.
Dhr Tholen haalt het bestuursbesluit van juli 2017 nog eens terug. In dit bestuursbesluit staan de 14
maatregelen die de vier gezamenlijke overheden in het maatregelenpakket hebben afgesproken. Het
overzicht schetst de indeling van de maatregelen in natuurlijke wateropvang, bronmaatregelen,
beheer en onderhoud, afvang regenwater en fysieke maatregelen. De twee maatregelen aan de
Belgische zijde van de grens zijn wel genoemd, maar behoren niet tot de 14 maatregelen zoals
bedoeld in het maatregelenpakket.
De werkwijze van de maatregel Beutenaken wordt toegelicht. Er komen een aantal oproepen,
suggesties en verhelderende vragen vanuit de meedenkgroep. Denk hierbij aan ‘Houdt bij een
maatwerk maatregel ook rekening met omliggende percelen/woningen/effecten.’ of ‘Hoe ziet zo’n
maatregel er uit?’ of ‘Kan de muur worden verlaagd?’.

Agendapunt 3 – Maatregelen Staatsbosbeheer.
De meedenkgroep wordt door dhr Westreenen mee terug in de tijd genomen. Er is belangstelling
voor de historie en de meedenkgroep vormt zich een beeld van de context waarbinnen de
maatregelen van Staatsbosbeheer vorm gegeven kunnen worden. De inpassing van de
waterveiligheid in de natuur en het landschap staat hierbij voorop. Hoewel de focus van het
bestuurlijk geaccordeerde maatregelpakket geconcentreerd is op de laagste delen van de beekdalen
wordt in de presentatie ook aandacht gevraagd voor het belang van maatregelen van hoog naar laag,
beginnend op de plateau’s, veelal ook buiten de gronden van Staatsbosbeheer. Uiteraard komt ook
het beekdal aan bod waar voor Staatsbosbeheer nadrukkelijk het belang van een goede
samenwerking met het waterschap aan de orde is.

Agendapunt 4 & 5 – Hoe verder en afsluiting.
In de afsluiting dankt dhr Keulers alle deelnemers. De twee presentaties worden onder de
deelnemers verspreid. Agendapunt 4 ‘Hoe verder’ is in de mededelingen besproken.
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