
 

 

    

  

 

 Voorstel aan het Bestuurlijk Overleg  
vergaderdatum 26 september 2017 

steller Henny Sonnemans, Jaap Goudriaan en Fred van den Brink 

bijlage(n) 1 

 
Onderwerp 
Agendapunt 5. Financiering aanpak Wateroverlast Gulpdal 
 
Voorstel 
1. Instemmen met financiering van het maatregelenpakket voor de onderdelen Waterschap en 
Provincie met een kostenverdeling 50%-50% via het Partnercontract 2016-2021 (zie bijlage). 
2. Kennis nemen van de voortgang van de ambtelijke uitwerking om met een voorstel te komen voor 
de dekking van de kosten van SBB. 
 
Toelichting 
Na een principekeuze in december 2016 voor een aanpak om de gevolgen van een ‘flashflood’ te 
Slenaken als in 2012 te voorkomen, is gewerkt aan een integraal maatregelenpakket voor het 
Gulpdal. Dit maatregelenpakket (inclusief financiële verdeling) is op 7 juni 2017 bestuurlijk door de 
partijen Provincie, Gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer en Waterschap Limburg 
geaccordeerd. Kosten van dit integrale maatregelenpakket Gulpdal bedragen €2,4 miljoen. Tijdens 
het BO provincie-waterschap van 13 juni 2017 is afgesproken dat de kosten voor waterschap en 
Provincie (elk € 696.400,-) onderdeel zullen vormen van het huidige partnercontract 2016-2021. 
 
Staatsbosbeheer heeft in het overleg op 7 juni 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 maatschappelijke beweegreden 
aandragen. Over de te dekken kosten van het verruwen van de dalhellingen (162.000 euro) zijn nog 
geen definitieve afspraken gemaakt. Afgesproken is dat partijen er onderling zullen uitkomen. 
 
Het Waterschap heeft inmiddels een Dagelijks Bestuur besluit genomen om zoals in het bestuurlijk 
overleg van 7 juni 2017 afgesproken maximaal € 696.400,-  (ex. BTW) beschikbaar te stellen, mits 
andere partijen ook hun financiële verplichtingen nakomen. Het Algemeen Bestuur is geïnformeerd. 
 
De gemeente Gulpen-Wittem heeft laten weten dat de financiering in augustus 2017 in het College 
van B&W wordt gebracht en daarna aan de raad wordt voorgelegd. 
 
De Provincie heeft laten weten de financiering van het maatregelenpakket aanpak wateroverlast 
Gulpdal in het partnercontract provincie-waterschappen 2016-2021 op te zullen nemen (zie bijlage).  
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