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Verslag aanpak wateroverlast in het Gulpdal  
 
Mededelingen 
Bestuurders hebben de memo gelezen, presentatie van de stand van zaken wordt gegeven.  
SOK gaat uit van uitvoering uiterlijk 2022.   
 
De stuurgroep heeft beslispunten bekrachtigd:     
1. De bestuurlijke uitgangspunten en keuze(s) te (her)bevestigen van de SOK Gulpdal van 23 

oktober 2018. Dit ten einde straks vertraging te voorkomen in de realisatiefase ten gevolge 
van toetsing aan nieuw beleid, opstarten projecten in Water in Balans en PIO; 

2. Bij uitvoering SOK-Gulpdal versneld op zoek te gaan naar integratie van doelen en middelen 
van SOK-maatregelen met PIO-projectdoelen en middelen. Raakvlakken van SOK- 
maatregelenpakket met PIO versneld uitwerken. Koppelkansen benutten wanneer ze niet 
leiden tot vertraging in uitvoering;  

3. Financiële kosten/baten van het maatregelenpakket mag afwijken van WiB-benadering 
omdat de financiering in de SOK is gegarandeerd. De keuze om deze 14 maatregelen uit te 
voeren staat daarmee niet er discussie. Het beoogde resultaat draagt bij aan WiB.  

 
De stuurgroep heeft besloten:    
1. de Voorlopige Ontwerpen (VO’s) door projectgroep te laten uitwerken tot Definitieve 

Ontwerpen (DO’s);  
2. de DO’s door projectgroep in procedure te laten brengen via een of meerdere 

projectplannen Waterwet (Wtw) waarbij een knip wordt gemaakt in twee pakketten (A en B)  
3. de effecten van de Belgische maatregelen door projectgroep verder uit te laten werken 

(kwalificeren en/of kwantificeren). De uitkomsten worden meegewogen bij de vaststelling 
van retentiemaatregel Slenaken, mits tijdig beschikbaar. De planning van de uitvoering van 
de maatregelen zoals die is opgenomen in de SOK wordt aangehouden. 
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Inloopbijeenkomst   

 2 bijeenkomsten: één op 2 juli en één na de zomervakantie voor de procedure/zienswijze 
september  

    
Vervolg  
• oktober – november 2019 in procedure brengen van projectplan(nen) waterwet  
• MER notitie 
  
Vervolgafspraak Bestuurlijk overleg  

 3 oktober om 13.00 uur -> onder voorbehoud (als er afwijking plaatsvindt op de definitieve 
ontwerpen plaatsvindt)  

 
 


