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Verslag projectgroep aanpak wateroverlast in het Gulpdal  

 

Agenda:  

- offerte  

- 2e inloopavond  

- voorstel MER, 1 ppww  

- samenhang ontwikkelingen: terugblik internationaal overleg (half oktober), natura2000 Geul, 

ontwikkelingen PIO  

 

 

Verslag  

- afweging: Wat komt er in de notitie reikwijdte en detailniveau?  

- Publicatie MER en notitie reikwijdte en detailniveau opstellen met bevoegd gezag. Hoeft nog niet  

aan de commissie MER voorgelegd te worden; optioneel.  

- uitzoeken: welke wettelijke adviseurs gaan we raadplegen? (Rob, Kim zoekt uit)  

- overleg juristen over afweging alternatieve scenario’s voorafgaand aan de advocaat voor procedure 

(Rob plant afspraak, ook Dilly de Boer – RHDHV vragen)  

- dag(deel) plannen voor in november 2019 in Nijmegen en/of Maastricht: voor overleg bij RHDHV 

met ecologen, hydrologen en landschappelijke inrichting  (maaiveldverlaging – door Peter m.b.h.v. i-

roomsessie)  

- oplevering van de definitieve rapportage (Peter)  

     

Procedure/vergunningen  

- afspraak met Monique, Roel Slabbers en/of Peter v/d Kreeke of John Tholen over benodigde 

vergunningen (Kim)  

- natuurcompensatie van goudgroen/zilver vanuit Provincie, ook checken of er kosten inzichtelijk 

gemaakt kunnen worden (publiek rechtelijk) (Jaap plannen)  

- WNB-vergunning aanvragen (Jaap afspraak plannen met Ronald Bruijnen)  

- ontheffing van de Omgevingsverordening in het beekdalreliëf door GS, vraag of het nodig is (geldt 

een uitzondering?) (Jaap plannen) -> uitgebreide publicatie  
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Lokale maatwerk maatregelen  

- ja, kan vooruitlopend uitgevoerd worden op mits goede onderbouwing en borging  

- voor bestuurlijk overleg agenderen (Kim)   

   

Inloopavond    

Inloopavond plannen in begin december 2019 – avond plannen (minimaal 3 weken) op websites  

- aangeven veelal dezelfde informatie (ontwerp plannen)  

- half 8 Ruud Dubbeld  

- aanvulling met de procedures die we gaan doorlopen  

 

Stuurgroep overleg plannen op basis van de aangepaste plannen  

- 2 weken na oplevering (verwachting februari 2020)  

- bespreekpunten: SSK raming, stand van zaken MER procedure en projectplan waterwet, lokale 

maatwerk maatregelen   

 

PIO  

- Het op orde krijgen van natura2000 gebied heeft nadrukkelijk de aandacht van Provincie.  

- In deze fase vinden bezoeken plaats aan bedrijven (agrariërs), om vrijwillige bijdrage te leveren.    

- Realisatie goud/groene natuur komt ten goede aan natura2000 (keuze van Provincie)  

 

Natura2000 beheersplan Geul 

- stapeling nodig (versterking van doelen is belangrijk) Provincie Limburg Guido Verschoor  

eventueel de connectie zoeken met de ecologen Freek van Westrenen (Staatsbosbeheer), Rob 

Gubbels (WL)  

 

Erfgoeddeal  

(instrumenten/tools op natuurlijke manier) van SBB en Natuurmonumenten (subsidie van RCE, 

voorjaar 2019 looptijd tot 2020), top 3     

- Gulpdal/Geul (witte vlek tussen Pesaken tot aan Gulpen)   

- A’dam  

- Utrecht  

  

 

 

 

 

 

 

  


