Schriftelijke verklaring
Aanpassing Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
Aanpak wateroverlast in het Gulpdal
Inleiding
In het Bestuurlijk Overleg (BO) over de aanpak van wateroverlast in het Gulpdal op 6 maart 2020 is
besloten de Samenwerkingsovereenkomst Aanpak wateroverlast Gulpdal (SOK) aan te passen. Op
basis van de artikelen 10 en 11 in de SOK geschiedt een wijziging en/of aanvulling van de
Samenwerkingsovereenkomst alleen na goedkeuring van een door alle Partijen ondertekende
schriftelijke verklaring.
Noodzaak tot aanpassing van de SOK
1. Verschillende projectonderdelen hebben een grote ruimtelijke impact in en nabij kwetsbare
natuurgebieden en in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Daarbij hebben deze
projectonderdelen een beperkt draagvlak.
2. Gezien de oplopende projectuitgaven van het totale maatregelenpakket groeit de kostenbatenverhouding scheef: de verwachte kosten van de uitvoering van het gehele pakket
worden veel hoger dan de maatschappelijke baten.
Reeds uitgevoerde maatregelen
Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 6 maart 2020 hebben de bestuurders van de vier partijen,
gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer, Provincie Limburg en Waterschap Limburg kennis
genomen van de reeds uitgevoerde maatregelen:
 Onderhoud/sedimentbeheer rondom de brug van Slenaken;
 Verwijderen bosschages rondom de brug van Slenaken;
 Gezamenlijk beheer en onderhoudsplan van Waterschap met Staatsbosbeheer en gemeente
voor Gulp en oevers (implementatie in regulier programma moet nog vastgesteld worden);
 Kade Broekermolen;
 Doorsteek Beutenaken is vervallen voor wateropgave en in aangepaste vorm uitgevoerd als
maatwerk bij bewoners;
 Verruwing hellingen op diverse SOK-locaties Gulpdal: ruim 20 ha ingeplant met meer dan
100.000 bomen en struiken.

Gewijzigde aanpak
Voor het vervolg van de aanpak heeft de projectgroep een voorstel gedaan dat tijdens het overleg
mondeling is toegelicht. Dit voorstel is gebaseerd op de ambitie van het Waterbeheerplan en het
Provinciaal Waterplan. Deze ambitie is het nastreven van het beschermingsniveau T=100 voor
bebouwd gebied in het Heuvelland van Zuid-Limburg.

De bestuurders hebben gezamenlijk geconstateerd dat dit scenario ‘Ambitie waterbeheerplan en
provinciaal waterplan’ de voorkeur heeft. Dit scenario is nog steeds in de geest van de
Samenwerkingsovereenkomst, maar wijkt daar op een aantal punten van af. Een aantal maatregelen
met grote ruimtelijke impact (waterbergingsmaatregelen) worden binnen de gewijzigde SOK niet
meer uitgevoerd.
De maatregelen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van dit beschermingsniveau T=100 zijn in
onderstaande tabel opgenomen. Het overzicht van maatregelen in deze tabel, inclusief de reeds
bovenstaande uitgevoerde maatregelen, vervangt daarmee de genoemde maatregelen in de SOK.
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Maatregel
Afleiden water vanaf Dorpstraat
Afleiden water Loorberg/Heijenratherweg
Aanpak voorde
Maatwerkoplossingen
- Vakantiewoningen A gen Water
- waterkerende muur bij Hotel Slenakerhof
- waterkerende muur bij Hotel Slenakervallei

Trekker
Gemeente
Gemeente
Waterschap
Waterschap

Nieuwe termijn
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2021

Ondertekening
Na ondertekening maakt deze schriftelijke verklaring onderdeel uit van de
Samenwerkingsovereenkomst. Deze schriftelijke verklaring tot aanpassing van de
Samenwerkingsovereenkomst is in viervoud ondertekend:

,

Provincie Limburg
Gedeputeerde
mevrouw C. Brugman – Rustenburg

,

Gemeente Gulpen-Wittem
Wethouder
de heer J. Last
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Waterschap Limburg
Lid dagelijks bestuur
mevrouw J.S.E. Van Wersch

,

Staatsbosbeheer
hoofd Staatsbosbeheer Limburg
de heer P. van de Rijdt

