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1. Terugblik overleg met eigen bestuurder   
Datum voor bestuurlijk overleg wordt ten laatste verschoven naar moment dat we de 
(gecombineerde) procedure kunnen starten.   
Actie: Monique mail   
  

2. Besluitvormingstraject – planning in relatie tot de koppeling maatregelen vanuit POP3water 
Geul-Gulp/ARK (1 november 2020 afronding)  
Deels uitgevoerd met aanplant op de hellingen; wordt nog uitgevoerd.  
Akkers omzetten in grasland, afgraven, oude meanders openmaken, grondverwerken. Die 
zijn vergunningplicht.  
Actie: notitie opstellen door Hettie Meertens waarbij WL, SBB, Provincie en gemeente 
Gulpen-Wittem de activiteiten van Ark in het project onderschrijven; deze brief kan naar RVO 
sturen met wijziging van locatie, bijvoorbeeld in België)  door Hettie Meertens   
    

3. Vervolgactie(s)  
- planning (voorstel RHDHV)  
Plan van aanpak en offerte is gebaseerd op het definitief krijgen van definitief ontwerp voor 
het kunnen opstellen van een projectplan waterwet. Hiervoor zijn diverse onderzoeken 
noodzakelijk. Alle procedures zoveel mogelijk gecombineerd/gelijktijdig laten lopen.   
Voorafgaand bij onderzoeken afstemming LievenseCSO met ecologen van SBB en WL.  
Actie: concrete invulling  
Actie: John Tholen plant een afspraak met RHDHV (Peter van de Kreeke en Gert-Jan 
Meulenpas)  
   
- MER  
Welke alternatieven gaan we aanbieden? Keuze van de waterveiligheid, 3 alternatieven van 
een dam, … ? In ieder geval vastleggen in een nota Reikwijdte en Detailniveau. 
Zorgvuldigheid is belangrijk.   
Aanmeldnotitie (publicatie en eventueel een nota Reikwijdte en Detailniveau), voorleggen 
aan diverse adviseurs en advies vragen aan commissie MER.   
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- inrichtingsvarianten voor locatie Grensweg (wie doet wat, wanneer resultaat in PG)  
Bezoek, veel kansen, koppelkansen mogelijk inzetten als PIO Geuldal start.  
   
- inloopavond/uur  
Actie:  nieuwe datum plannen voor inloop uur.  
Expliciet vertellen dat het om dezelfde informatie gaat. Aangeven dat er een presentatie 
wordt gegeven op tijdstip X.  
Er komt voorafgaand aan de start van de procedure een inloopavond.  
  
- Grensoverschrijdend overleg (vrijdag 11 oktober 2019) én Plan van Aanpak Gulpdal  
Hoe brengen we dit in het overleg?  
Initiatiefnemer is Provincie Limburg (voorzitter Fred van de Brink).  
Focus op delen van informatie en plan van aanpak. Welke zijn er gepland? Wat is het effect?  
Actie: agenda en plan van aanpak versturen aan deelnemers door Jaap  
 
- Onderhoudsbeheerplan  
Optie Monique laten vaststellen bestuurlijk?  
 
  

4. Wat verder ter tafel komt  
- sbb contracten opgesteld  
- Ark wel bijdragen aan wateropgave in NL, middels aanplant   
- pfas/pfos meerdere plekken om bodemonderzoeken  
  

 


