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1) Integrale ontwikkeling Geuldal: ten aanzien van dit project wordt opgemerkt dat de 

beschermingsopgave 1:100 uitgangspunt is maar op basis van te nemen maatregelen en 

beschikbare financiële middelen getracht wordt de opgave maximaal in te vullen. 

Stroomopwaarts van Valkenburg dient er 650.000 m3 berging te worden gerealiseerd. In dat 

kader wordt getracht met en voor de omgeving alsmede de stakeholders te komen tot 

gedragen oplossingen voor de problematiek. In dat verband zullen er workshops 

plaatsvinden waarbij stakeholders bij elkaar worden gebracht om oplossingen te bedenken 

en m.n. het “laaghangend fruit” wordt geinventariseerd en uitgevoerd. 

2) Project Geularmen: Fase 1 is afgerond. Ten aanzien van fase 2 (herstel oude geularm) is het 

definitief ontwerp doorgesproken met bureau Verbeek. Voor het d.o. wordt momenteel 

offerte gevraagd en bestekken geschreven. Dat wordt op de markt gebracht waarna tot 

uitvoering kan worden overgegaan. W. Coenen is namens Waterschap Limburg projectleider 

en begin 2018 (april/mei) zal e.e.a. in uitvoering worden genomen. Door de gemeente wordt 

gevraagd om tijdig ook het vergunningtraject goed af te stemmen. Daarbij zijn eveneens 

afspraken gemaakt om uitbaggeren slib en plaatsen fontein in de vijver bij oude rijksweg mee 

te nemen in fase 2 waarbij de gemeente deze kosten voor haar rekening zal nemen. 

3) Centrumplan Gulpen: het ontwerpvoorstel is akkoord. Dat zal worden uitgewerkt in een d.o. 

door bureau Verbeek. Plangroep Heggen verzorgd het besteksklaar maken van het d.o. 

Daarna zal het project worden aanbesteed en het vergunningtraject worden gevolgd. In 

verband met veiligstellen subsidie is het zaak het project voor zomervakantie 2018 in 

uitvoering te nemen. Derhalve het verzoek van de gemeente aan het Waterschap om zsm de 

benodigde vergunningen te verlenen en realisatieovereenkomst te tekenen. Voorts is 

gevraagd om een aanvullende bijdrage i.v.m. verbetering van de bergingscapaciteit. Ten 

aanzien van de bijdrage zal Waterschap bekijken welke kostenposten in het project een 

bijdrage van het Waterschap rechtvaardigen. Het vergunningentraject kan in goed overleg 

worden opgestart vooruitlopend op het daadwerkelijk verlenen van de vergunningen.  

4) Wateroverlast Steenkuil: Gemeente heeft grond beschikbaar voor het treffen van 

maatregelen ter voorkoming van wateroverlast. Betreft echter taakverantwoordelijkheid van 

Waterschap. Door gemeente zijn in de Burg. Teheuxweg voorzieningen aangebracht waar de 

Steenkuil op aangesloten kan worden. Waterschap geeft aan dat zij hoogste prioriteit geeft 

aan projecten op basis van veiligheidsaspecten. Dit project zal derhalve worden 

meegenomen in de workshop / knelpuntenanalyse (zie onder 1). 



5) Perceel In de Beemde: problematiek wordt eveneens meegenomen in de workshop / 

knelpuntenanalyse 

6) Compensatie Brand Bierbrouwerij: In verband met het opslagterrein dat is gelegen binnen 

inundatiegebied waarvoor geen vergunning op basis van de Keur is afgegeven, dient de 

Brand  compensatie te bewerkstelligen indien ze dit terrein willen blijven gebruiken. 

Daarvoor willen zij een oude geularm nabij Partij ontgraven zodat deze als 

waterberging/inundatiegebied kan fungeren. De vrijkomende grond kan gebruikt worden bij 

de aanleg van de rotonde bij Wittem. Als zodanig kan werk met werk gemaakt worden en 

biedt e.e.a. een win-win-situatie voor alle partijen. 31-8-2017 wordt dit voorstel nader 

besproken in een bilateraal overleg.  

7) Gracht Neubourg: De gracht van het kasteel wordt gevoed door de Gulp. Door instorting 

stuw ontvangt de gracht en de vijver geen water meer met als gevolg dat de gracht droog is 

komen te staan. Indien dit te lang duurt kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor kasteel 

Neubourg. Erik Keulers is op de hoogte van de stand van zaken hieromtrent. Gemeente 

vraagt of Waterschap bereid is om samen met Provincie rond de tafel te gaan met 

kasteeleigenaar Dassen om tot een gezamenlijke oplossing te komen met als tweeledig doel 

het creëren van extra berging + aanleg vistrap enerzijds en oplossing voor gracht / kasteel 

anderzijds. Waterschap wil zich hierover beraden en komt op deze vraag terug. 

8) Groene Dam Slenaken: Erik Keulers heeft een presentatie gehouden voor het College. Van 

de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van €350.000 voor de diverse maatregelen. De 

gemeente heeft deze bijdrage via het GRP versleuteld en in de begrotingsvoorstellen 

meegenomen. De maatregelen in Slenaken worden via meedenktanks met 

omwonenden/belangstellenden verder uitgewerkt. Daarna zal een d.o. worden opgesteld en 

het vergunningtraject worden gestart. 

9) Voetpad Molenpad: de gemeente wil het betreffende voetpad graag beter ontsluiten door 

de volledige lengte van het voetpad van een afdoende verharding te voorzien. Momenteel is 

slechts de helft daarvan van een verharding voorzien. Waterschap wenst graag een open 

verharding. Pedro zal het Waterschap een voorstel doen toekomen. Indien akkoord kan 

vervolgens het vergunningtraject worden doorlopen. 

Tot slot maakt mevrouw van Wersch nog melding van het feit dat het Waterschap een 

stimuleringsregeling afkoppeling in Noord- en Midden-Limburg heeft ingevoerd. Via 

www.waterklaar.nl is deze regeling te raadplegen. 

Afrondend worden de aanwezigen bedankt namens de bestuurders voor de prettige bijeenkomst en 

het constructieve overleg waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt. Daarnaast is gebleken dat 

partijen middels integrale aanpak van projecten tevens oog hebben voor de wateropgave en daarin 

elkaar ook behulpzaam kunnen en moeten zijn. Wethouder Franssen nodigt de aanwezigen uit voor 

een lunch in café Neubourgh.  

      

      

 

 

http://www.waterklaar.nl/

