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Opening

Welkom.

2.

3.

pent overleg en licht kort organisatie ontwikkeling toe

Grove tijdpad
- Er zijn nog enkele weken nodig om te komen tot het rekenmodel dat ís aangepast aan de Gulp.
De beantwoording van deze hydrologísche vraagstukken en het inrichten van het rekenmodel
zijn nodig om de effecten van de L4 maatregelen in detail en cijfermatig inzichtelijk te maken.
Verzoek om ook het Belgische deel hier zoveel mogelijk in mee te nemen.
We kunnen optimalisaties doorvoeren op de 14 maatregelen.
- Vervolgens wordt het plan van aanpak opgesteld voor het totale pakket aan maatregelen. Dit
wordt besproken in de projectgroep.
- Procedure:
MER aanmeldnotitíe of een MER procedureplan
WOB zaken
Recente bomenkap van december 201-8. Overleg in maart 201-8. Geen documenten beschikbaar.
Niet vergunningplicht. Wel meldingsplicht. Wet Natura 2000. Er komt een handhavingsverzoek

om te herplanten.

4.

Zijn er (no-regret) activiteiten die we naar voren kunnen halen, bv. direct langs de Gulp?
- NIET doen. Wel in optimalisatie bij de L4 maatregelen meenemen of vanuit het oogpunt
veiligheid doen.

5.

Kunnen we zwaluwstaarten met lopende ontwikkelingen en andere projecten (POP-3 en NPL)
voor Gulpdal, (inhoudelijk, communicatief)?
- onderdelen in samenhang, niet in beton, mogelijk uitbreiden met aanvullende maatregelen,
ook uit te wisselen voor andere maatregelen 5.
- Een concrete situatie betreft het zijdal Klingendael. Arc - SBB willen (her)inrichten en vragen
'
zich af wat te doen met WL grasbanen.
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- Verder worden oriënterende gesprekken gevoerd in Vlaanderen en Wallonië m.b.t.

maatregelen

6.

Wat is de stand van zaken samenwerking op stroomgebiedsniveau Gulpdal?
/ Sa menwerkingsovereenkomst
Jurist heeft een concept opgesteld. Dit concept wordt aan projectpartners rondgestuurd eind van
SOK

de week.

7.

Heeft het vertrek van
)nsequent¡es voor bestuurlijke voortgang
grensove rschrijdende regiona le samenwerking?
Mogelijk vertraging.
voor water en internationale samenwerking.
ror duurzaamheid.

8.

Doorontwikkeling plannen
volgende projectgroep plan van aanpak bespreken (inhoud + proces)

9.

Frequentie projectgroep
4 wekelijks
vervolgoverleg op woensdag 20 juni 2018 van 10.00

-

L2.00 uur in Roermond

1-0. Rondvraag

Actielijst:
- Termen/indeling van de powerpoint 14 maatregelen aanpassen.
- Doorkijk naar 2e projectgroep: risicosessie (o.a. vraag/antwoord
- WOB meldinssplicht bij Provincie bomenkap
- Provincie
om de tafel met
- Bestuursbeslurt wL doorsturen aan partners
- Doorplannen van overleggen PG
- Concept samenwerkingsovereenkomst eind van de week doorsturen
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