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Partijen 
1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Provincie Limburg, gevestigd te Maastricht aan de 

Limburglaan 10;  

in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer H.J.H. Mackus, 

handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 9  

oktober 2018 met nummer 2018/66647: hierna te noemen: de Provincie. 

   

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon Het Waterschap Limburg, gevestigd te Roermond aan de 

Maria Theresialaan 99; 

in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, Dagelijks Bestuurslid van Waterschap Limburg, 

mevrouw J.S.E. Van Wersch;  

hierna te noemen: het Waterschap.  

  

3. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Gulpen-Wittem, gevestigd te Gulpen aan 

de Willem Vliegenstraat 12; in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, wethouder, de 

heer J. Last;  

hierna te noemen: de Gemeente. 

 

4. De publiekrechtelijke rechtspersoon Staatsbosbeheer, gevestigd te Amersfoort aan het 

Smallepad 5;  

in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, de heer P. Van de Rijdt, hoofd Staatsbosbeheer 

Limburg;  hierna te noemen: Staatsbosbeheer.   

  

Alle partijen worden hierna gezamenlijk aangeduid als: “Partijen”.  

Elke partij afzonderlijk, hierna te noemen: “Partij”. 

 

 

in aanmerking nemende dat: 
- in juli 2012 een “flash flood” ervoor gezorgd heeft dat delen van Slenaken, Beutenaken en 

Pesaken onder water hebben gestaan; 

- dit heeft geleid tot schade en overlast voor diverse woningen en bedrijven in de nabijheid 

van de Gulp;  

- ter hoogte van de Gulp bij Slenaken, Beutenaken en Pesaken derhalve sprake is van een 

opgave tot het beperken van wateroverlast; 

- daarop besloten is om maatregelen te treffen die overlast en schade bij een piekafvoer zoals 

die van 2012 moeten voorkomen;  

- in het Bestuurlijk Overleg op 13 december 2016 drie alternatieve scenario’s van maatregelen 

zijn voorgelegd, waarop gekozen is voor scenario 2 “Veiligheid 2012” als voorkeursscenario, 

waarbij besloten is dit nader te onderzoeken op onder meer de aspecten verkleining 

bandbreedte, effectiviteit maatregelen en financiële consequenties;   

- sinds december 2016 tot april 2017 een verdieping van het voorkeursscenario “Veiligheid 

2012” heeft plaatsgevonden, waarbij aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar de effectiviteit 

van het maatregelenpakket en de omvang van de inundatie van het Gulpdal;  

- de verdieping, meedenkavonden voor inwoners en grensoverschrijdend overleg met 

Belgische partijen, geleid hebben tot een bijgesteld scenario van het voorkeursscenario 

“Veiligheid 2012”, dat een realistisch, afgewogen pakket aan maatregelen geacht wordt te 

zijn dat binnen de gestelde termijn van 5 jaren uitvoerbaar is;  
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- daarmee niet langer sprake is van één enkele ingreep in het gebied, maar van een pakket aan 

maatregelen die elkaar onderling versterken, waarbij de effecten van het huidige pakket zich 

uitstrekken over het hele gebied tussen Belgische grens en Gulpen en recht wordt gedaan  

aan landschap, natuur, veiligheid op korte termijn en gezocht wordt naar draagvlak 

gecreëerd wordt onder de inwoners;   

- Partijen dit maatregelenpakket hebben geaccordeerd in het Bestuurlijk Overleg van 7 juni 

2017, waarbij tevens afspraken zijn gemaakt over de financiering.  

- Partijen dit maatregelenpakket inclusief de onderlinge taakverdeling/hun respectievelijke 

verantwoordelijkheden en financiering daarvan wensen vast te leggen in een 

Samenwerkingsovereenkomst;  

- Partijen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke procedures wensen op te starten ter 

realisatie van het Project;  

- Partijen een publieke-publieke samenwerking beogen in de zin van artikel 12 van de 

Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24 EU van 26 februari 2014; 

- deze samenwerkingsovereenkomst geen (uitputtende) regeling bevat voor de 

planuitwerkingsfase en realisatiefase van het project, waarvoor - indien opportuun - te zijner 

tijd separate afspraken worden gemaakt.  

 

komen het volgende overeen 

Artikel 1. Definities 
 

a. Partijen:  

Zie pagina 2 van de Samenwerkingsovereenkomst;    

b. Project:  

het maatregelenpakket zoals dat beschreven is in artikel 5 van de overeenkomst; 

c. Projectgroep:  

ambtelijke uitvoeringsorganisatie van de Partijen;    

d. Samenwerkingsovereenkomst:  

de onderhavige overeenkomst inclusief de bijlagen; 

e. Stuurgroep:  

groep met bestuurlijke vertegenwoordigers van Partijen;   

 

Artikel 2. Doel overeenkomst 

 

Partijen maken, met in achtname van artikel 7 van de Samenwerkingsovereenkomst, afspraken over 

het realiseren van het project, meer in het bijzonder hun respectievelijke betrokkenheid en 

verplichtingen bij het Project en de wijze waarop Partijen hun onderlinge samenwerking in het kader 

van het Project hebben georganiseerd.   

 

Artikel 3. Inwerkingtreding 

De Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag dat Partijen deze hebben ondertekend.  
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Artikel 4. Organisatie van het Project 

 

1. De Stuurgroep komt in beginsel minimaal twee keer per jaar bijeen voor een Bestuurlijk 

Overleg. De Stuurgroep stelt een Projectgroep in, die voor de ambtelijke uitvoering van het 

Project zorgdraagt.     

 

2. De Projectgroep informeert en rapporteert aan de Stuurgroep over de raming, voortgang, 

daadwerkelijke uitgaven en eventuele risico’s.    

   

3. De Projectgroep bewaakt de voortgang van het Project en de uitvoering van de maatregelen.  

  

4. Iedere Partij draagt zorg voor voldoende personele capaciteit ter uitvoering van het project 

en draagt hiervan de eigen kosten.  

  

5. Het Waterschap faciliteert de Projectgroep en verzorgt de secretaris van de het Bestuurlijk 

Overleg.   

 

Artikel 5. Maatregelenpakket en financiering 
 

1. Het maatregelenpakket omvat de maatregelen als beschreven in Bijlage 1 van de 

Samenwerkingsovereenkomst en de daarvoor verantwoordelijke Partijen.  

  

2. Bijlagen 1 en 2 geven een indicatie van de maatregelen.  

  

3. De Projectgroep is gemandateerd voor het voorbereiden van de uitvoering van de 

maatregelen binnen de gestelde termijn en de beschikbaar gestelde financiële middelen.  

  

4. Het maatregelenpakket is samengesteld om schadelijke gevolgen van een flash flood, zoals 

die in juli 2012, te voorkomen. Na uitwerking en doorrekening van het maatregelenpakket 

zal bekend zijn welk beschermingsniveau (uitgedrukt als kans op wateroverlast per jaar) met 

het maatregelenpakket bereikt zal worden.  

 

5. De totale raming voor het genoemde maatregelenpakket bedraagt €2.366.000,00 exclusief 

BTW. In Bijlage 2 van deze Samenwerkingsovereenkomst wordt de onderverdeling van de 

kosten gegeven, met onderstaande verdeelsleutel.  

De Provincie, het Waterschap en de Gemeente verbinden zich over en weer om de kosten 

onder I)‘Bouw- en inrichtingskosten van alle retentiemaatregelen binnen het pakket’ en II) 

‘Engineeringkosten, Onvoorzien, Staartkosten’ te dragen, conform een verdeelsleutel van 

respectievelijk 40%, 40% en 20%. Staatsbosbeheer verbindt zich om de kosten te dragen van 

de maatregelen zoals genoemd onder IV) ‘Afwaardering gronden Staatsbosbeheer’. De 

nummers verwijzen naar de nummers in Bijlage 2 van de Samenwerkingsovereenkomst.  

 

6. Bij overschrijding van de kosten die in Bijlage 2 van deze Samenwerkingsovereenkomst zijn 

opgenomen, treden partijen in overleg over de extra kosten en de onderlinge verdeling 

daarvan.   
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Artikel 6. Duur van het Project en einde van de Samenwerkingsovereenkomst 
  

1. Realisatie van het Project is voorzien in de jaren 2019 tot en met 2022. In 2022 wordt het 

Project naar verwachting afgerond.   

 

2. De Samenwerkingsovereenkomst eindigt:  

a.   op het moment dat Partijen hun rechten en plichten uit hoofde van de   

      Samenwerkingsovereenkomst zijn nagekomen, of;  

b.   eerder met schriftelijke instemming van Partijen.  

   

3. Indien er sprake is van privaatrechtelijke schadeclaims van derden, planschade en/of  

nadeelcompensatie, danwel andere vorderingen van derden, die samenhangen met het 

Project, treden Partijen in overleg over de afhandeling ervan en de verdeling van eventuele 

extra kosten.     

  

Artikel 7. Publiekrechtelijke procedures en privaatrechtelijke medewerking 
 

1. Partijen spannen zich in om in het kader van het Project publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke medewerking te verkrijgen en te verlenen voor zover dit binnen de 

juridische mogelijkheden past. 

 

2. Partijen dragen daarbij geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden over, anders dan na 

schriftelijke toestemming van Partijen.   

 

3. Het in deze Samenwerkingsovereenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en 

bevoegdheden van Partijen onverlet. De publiekrechtelijke positie van een Partij kan 

aanleiding geven tot besluitvorming in afwijking van de uitgangspunten in deze 

Samenwerkingsovereenkomst.  

 

4. Indien het bepaalde in lid 3 van dit artikel zich voordoet, treden Partijen in overleg over de 

gevolgen hiervan voor het Project.  

 

Artikel 8.     Communicatie  
 

Partijen treden afzonderlijk en gezamenlijk in het kader van het Project op als één geheel. In de 

externe communicatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen Partijen tenzij dit procedureel of op 

andere wijze wenselijk of wettelijk noodzakelijk is, zoals terinzagelegging van besluitvorming.  

Er is een website ingericht, specifiek voor het Project.  
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Artikel 9.     Intellectueel eigendom  
 

Partijen dragen er zorg voor dat er afspraken over intellectueel eigendom en auteursrecht worden 

gemaakt die het mogelijk maken dat Partijen gezamenlijk en/of individueel gebruik kunnen maken 

van de resultaten van onderzoeken, ontwerpen en andere bescheiden.  

 

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden 
 

1. Een onvoorziene omstandigheid die met zich meebrengt dat ongewijzigde uitvoering van 

(enige bepaling van) deze Samenwerkingsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet (meer) kan worden vereist, kan leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of 

aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst.  

  

2. De Partij, aan wiens zijde een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, is 

gehouden de andere Partijen daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Partijen 

treden daarover vervolgens in overleg, om de ontstane situatie te bespreken en de 

consequenties daarvan te beperken en in onderling overleg zo mogelijk op te lossen, een en 

ander in de geest van deze  Samenwerkingsovereenkomst.  

Artikel 11. Aanvulling en/of wijziging Samenwerkingsovereenkomst  
 

1. Iedere Partij is gerechtigd een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de 

Samenwerkingsovereenkomst aan de andere Partijen voor te leggen. 

 

2. Wijziging en/of aanvulling van de Samenwerkingsovereenkomst geschiedt alleen na 

goedkeuring van een door alle Partijen ondertekende schriftelijke verklaring.   

  

Artikel 12. Geschilbeslechting   

  

1. Eventuele geschillen in verband met de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst 

worden in onderling overleg tot een oplossing gebracht. Partijen verplichten zich jegens 

elkaar dat zij ten opzichte van (een) andere Partij(en) geen rechtsmaatregelen zullen treffen 

in het kader van deze Samenwerkingsovereenkomst.   

 

2. Een geschil is aanwezig indien een der Partijen dat stelt. Partijen verplichten zich jegens 

elkaar om dit direct aan de andere Partijen te melden, zodat een bijeenkomst van Partijen 

kan worden belegd om die kwestie te bespreken. 

 

3. Gelet op de aard van de samenwerking tussen Partijen, rust op hen een 

inspanningsverplichting in goed overleg en in alle redelijkheid een dergelijk geschil op te 

lossen. 
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Artikel 13.  Bijlagen  
  

1. Bij deze Samenwerkingsovereenkomst behoren de volgende bijlagen: 

a. Bijlage 1: Maatregelenpakket  

b. Bijlage 2: Kosten(verdeling)   

 

2. Voornoemde bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze 

Samenwerkingsovereenkomst. In geval van vermeende tegenstrijdigheden tussen het 

bepaalde in deze Samenwerkingsovereenkomst en deze bijlagen prevaleert het bepaalde in 

de Samenwerkingsovereenkomst tenzij nadrukkelijk anders door Partijen is/wordt bepaald. 

 

 

 

De Samenwerkingsovereenkomst is in viervoud ondertekend op datum: 

 

 

 
 
 
 

 
Provincie Limburg      Waterschap Limburg  
Gedeputeerde      Dagelijks Bestuurslid  
de heer H.J.H. Mackus     mevrouw  J.S.E. Van Wersch   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Gemeente Gulpen-Wittem     Staatsbosbeheer 
Wethouder       hoofd Staatsbosbeheer Limburg   
de heer  J. Last      de heer P. Van de Rijdt 
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Bijlage 1: Maatregelenpakket 

 

Bovenstrooms van Slenaken                                                                                     Verantwoordelijke Partijen Realisatietermijn 

Verruwing dalhelling Slenaken & Omvormen hoogstamboomgaard  Staatsbosbeheer 2018-2021 

Verruwing dalhelling Roebelsbosch  Staatsbosbeheer 2018-2021 

Verruwing dalhelling Heijenratherweg Staatsbosbeheer 2018-2021 

Afleiden water vanaf Dorpstraat Gemeente 2019-2020 

Afleiden water Loorberg/Heijenratherweg Gemeente 2019-2020 

Verwijderen bosschages rondom de brug*  Waterschap 2018 

Retentie Slenaken  met regelbare doorlaat  tot maximaal 12 m3/s Waterschap 2021-2022 

Benedenstrooms van Slenaken  

Maaiveldverlaging Pesakerweg Staatsbosbeheer 2019-2020 

Cascadesysteem Pesaken Staatsbosbeheer/ Waterschap  2019-2021 

Maaiveldverlaging Molenbeeklandschap Staatsbosbeheer 2019-2020 

Maaiveldverlaging ten noorden van Karsveld Staatsbosbeheer 2019-2020 

Berging Karsveld Staatsbosbeheer 2019-2020 

Berging Beutenaken (Groote Bosch) Staatsbosbeheer 2019-2020 

Onderhoud rondom de brug (m.n. sediment) Waterschap 2018 

Aanpak voorde  Waterschap 2019-2020 

Maatwerk bovenstrooms van de brug  Waterschap  

Aanvullende maatregelen benedenstrooms van Slenaken  

Kade Broekermolen Waterschap 2018-2019 

Doorsteek Beutenaken  Waterschap 2019-2020 

 

* Regulier onderhoud  
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Bijlage 2: Kosten(verdeling)  

 

 Omschrijving Kosten Kosten Provincie 

Limburg 

Waterschap  

Limburg 

Gemeente  

Gulpen-

Wittem 

Staatsbos- 

Beheer 

I Bouw- en inrichtingskosten 

alle retentiemaatregelen 

binnen het pakket. 

€ 941.000 376.400 376.400 188.200  

II Engineeringkosten, 

Onvoorzien, Staartkosten 

€ 800.000 320.000 320.000 160.000  

III Verruwing dalhellingen 

(20 ha in het Gulpdal)  

 € 162.000*    162.000* 

IV Afwaardering gronden 

Staatsbosbeheer 

(afwaardering 

natuurgronden alsmede 4 

ha weidegrond) 

€ 463.000    463.000 

 Totaal excl. BTW € 2.366.000 696.400 696.400 348.200 625.000 

 

*Dit zijn de geraamde kosten voor de maatregel verruwing van 20 ha dalhellingen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


