
             

            

 

 

 

 

 

Bijlage bij agendapunt 5. 
 

Financiering maatregelen aanpak wateroverlast 
Slenaken/Gulpdal via partnercontract 
 
Inleiding 

 

In het bestuurlijk overleg op 7 juni  2017 hebben de betrokken overheden Gemeente Gulpen-

Wittem, Staatsbosbeheer, Waterschap en Provincie Limburg gezamenlijk overeenstemming bereikt 

over het uit te voeren maatregelenpakket voor de aanpak van wateroverlast in het Gulpdal.  

 

De kosten voor de aanpak van wateroverlast in het Gulpdal, waaronder het retentiegebied met dam 

en duiker bij Slenaken, zullen naar de huidige inzichten ca. €2,4 miljoen bedragen. 

 

In deze notitie wordt voorgesteld om de financiering van het Waterschaps- en Provincie-aandeel 

hiervan via het nieuwe partnercontract 2016-2021 te regelen. 

 

 

Toelichting 

 

Oorspronkelijk waren de kosten voor alleen een dam en duiker bij Slenaken aanzienlijk lager 

ingeschat. Na een gezamenlijk uitwerkingstraject met de vier betrokken overheden (Waterschap, 

gemeente, Staatsbosbeheer, Provincie) ligt er nu een uitgebreider maatregelenpakket waar de dam 

en duiker onderdeel van uitmaken en waarmee de bescherming tegen wateroverlast in het gehele 

Gulpdal sterk wordt vergroot. 

 

In het bestuurlijk overleg op 7 juni 2017 is besloten dat voor de financiering de verdeelsleutel zoals 

die eerder (in najaar 2014) bestuurlijk was afgesproken wordt gehandhaafd, ondanks de grote 

kostenstijging.  

 

Deze verdeelsleutel is als volgt: 

40% provincie, 

40% waterschap, 

20% gemeente. 

 

De door SBB uit te voeren maatregelen zijn voorlopig aan SBB toegerekend.  

 

Staatsbosbeheer heeft in een bestuurlijk overleg op 28 juni 2017 het voorbehoud van 

directiegoedkeuring gemaakt voor kostendekking. Op 28 juni 2017 is overlegd tussen partijen 

Provincie, Staatsbosbeheer (directie) en Waterschap Limburg. Daarbij werd de afspraak gemaakt dat 

Staatsbosbeheer haar gronden ter beschikking stelt voor het project (en daarmee de afwaardering 

voor haar rekening neemt) onder de voorwaarde dat de wettelijk bevoegde gezagen daartoe een 



reden aandragen. Over de te dekken kosten van het verruwen van de dalhellingen (162.000 euro) zijn 

nog geen definitieve afspraken gemaakt. 

 

Voor de door Staatsbosbeheer uit te voeren maatregelen wordt ook nog naar externe 

financieringsbronnen (niet zijnde provincie, waterschap, SBB) gezocht.  Zo is er in november 2016 

een PIO aanvraag ingediend door Stichting Ark/Staatsbosbeheer/Gemeente Gulpen-

Wittem/Natuurmonumenten, waarbij een deel van de maatregelen samenvalt met de SBB 

maatregelen. 

 

De gemeente heeft voor haar deel nog goedkeuring van gemeenteraad nodig.  

 

Het waterschaps- en provinciedeel kan –als het goed is- onder het nieuwe partnercontract provincie-

waterschap worden ondergebracht aangezien er een post is opgenomen voor aanpak van 

wateroverlast in Zuid-Limburg.  

 

 

Voorlopige raming in detail 

 

Meer in detail ziet de raming er als volgt uit (zie onderstaande tabel). De raming is opgebouwd langs 

de volgende onderdelen: Bouw- en inrichtingskosten voor alle retentiemaatregelen, kosten 

verruwing dalflanken, kosten afwaardering gronden SBB en 

engineerkosten/onvoorzien/staartkosten.  Voor de kostenverdeling is uitgegaan van het handhaven 

van de 40-40-20 verdeling voor de Bouw- en Inrichtingskosten retentie en de 

engineeringskosten/onvoorzien/staartkosten;  De kosten van afwaardering gronden en de verruwing 

zijn vooralsnog aan Staatsbosbeheer toegerekend.  

 

Omschrijving Kosten Kosten Provincie 

Limburg 

Waterschap 

Limburg 

Gemeente 

Gulpen-

Wittem 

Staatsbos- 

beheer 

Bouw- en inrichtingskosten alle 

retentiemaatregelen binnen het 

pakket. 

€ 941.000 376.400 376.400 188.200  

Verruwing dalhellingen (20 ha binnen 

zoekgebied 50 ha) 

€ 162.000    162.000 

Afwaardering gronden 

Staatsbosbeheer (afwaardering 

natuurgronden alsmede 4 ha 

weidegrond) 

€ 463.000    463.000 

Engineeringkosten/ 

Onvoorzien/ 

Staartkosten 

€ 800.000 320.000 320.000 160.000  

Totaal excl. BTW € 2.366.000 696.400 696.400 348.200 625.000 

 

De raming voor het totale maatregelpakket “Veiligheid 2012” zoals dat nu voorligt bedraagt dus € 

2.366.000 exclusief BTW. 

 

 

 

 



Meerkosten 

 

PM Tevens procesafspraak hoe om te gaan met meerkosten.  

 

 

Kosten in jaarschijf 2018 

 

PM welke kosten moeten worden opgenomen in Jaarschijf 2018? 

 

 

Voorstel 

 

De kosten van afgerond € 700.000 voor het Waterschap en €700.000 voor de Provincie in het nieuwe 

partnercontract waterschap-provincie onder te brengen onder de post “aanpak wateroverlast Zuid-

Limburg”.  


