
Beknopt verslag van het BO van Provincie Limburg en Waterschap Limburg met SBB 

inzake financiering maatregelen aanpak wateroverlast Slenaken van 28 juni 2017 

 

Aanwezigen: Mevr. J. van Wersch, Dhr. H. Sonnemans (beiden waterschap), Mevr. D. Kamphuis, Dhr. 

M. Maris (beiden SBB), Dhr. D. Prevoo (voorzitter), Dhr. G. Reehuis, Dhr. F. van den Brink (verslag) 

(allen Provincie Limburg). 

 

Dhr. Prevoo opent de vergadering en de aanwezigen stellen zich aan elkaar voor. 

 

Dhr. Maris legt uit hoe SBB in het proces staat. SBB heeft grondpositie bij het project aanpak 

wateroverlast Slenaken en is daar om die reden bij betrokken geraakt. SBB ondersteunt de integrale 

aanpak waar nu voor gekozen is. Ze stelt echter tevens dat SBB geen financiële bijdrage aan het 

project  kan leveren. 

 

Dhr. Prevoo heeft waardering voor het proces dat nu doorlopen is en ziet dit als het meest haalbare 

resultaat en tevens als een leerschool voor de aanpak van soortgelijke projecten. 

 

Dhr. Maris vult aan dat de instemming van alle partijen omtrent het maatregelpakket een belangrijk 

resultaat is. SBB stelt haar gronden graag ter beschikking en vraagt hoe dit te regelen, mede gezien 

hun positie, zij is immers geen initiatiefnemer en gaat niet over afweging van in te zetten 

belastinggeld. 

 

Dhr. Prevoo stelt dat het gaat om de bereikte consensus. 

 

Mevr. Van Wersch vraagt wat SBB nu eigenlijk bedoeld.  

 

Mevr. Kamphuis legt uit dat SBB een zelfstandig bestuursorgaan is en partner in het publieke domein. 

Ze werkt vanouds samen met lokale overheden. Ze heeft geen eigen wettelijk gezag, maar volgt de 

afweging die de lagere overheden maken. SBB vraagt naar een haakje / reden om de beweging te 

kunnen maken. SBB gaat voor een structurele verbetering van het gebied en heeft een titel nodig om 

de gronden te kunnen afwaarderen. SBB zoekt geen financiële vergoeding voor afwaarderen, maar 

wil wel het beheer van de eigendommen houden. 

 

Mevr. Van Wersch merkt op dat de tijd dringt om een besluit te nemen over de verdeling van de 

financiën. Er mag geen discussie tussen partijen inzake financiën zijn bij de voorlichtingsavond op 12 

juli. 

 

Dhr. Prevoo merkt op dat de communicatie in handen is van het waterschap, die is leidend hierin. 

Afspraak is om uit te stralen dat de 4 partijen het onderling eens zijn over de aanpak van 

wateroverlast in het Gulpdal. 

 

Dhr. Prevoo stelt vast dat de volgende zaken uitwerking behoeven: 

1. er is een verdieping nodig over de rol van SBB in Limburg inzake de klimaatopgave en 

grondbeheer; 

2. er moet een titel komen op grond waarvan de gronden van SBB als bijdrage aan de 

uitvoeringsmaatregelen in het Gulpdal kunnen worden afgewaardeerd. 

 

Afgesproken wordt dat partijen gezamenlijk tot een oplossing zullen komen. 

 

Dhr. Maris zegt toe dat SBB bereid is de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen. 


