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Agendapunt 8

Onderwerp
Project ‘Herinrichting Vlootbeek van de Nederlands/Duitse grens tot aan Montfort, inclusief
de aanleg van een vistrap ter hoogte van de stuw in de Putbeek, in de gemeente Roerdalen;
vaststelling ontwerp-projectplan en ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger en
beschikbaarstelling uitvoeringskrediet; 2e kredietverlening 2013
Portefeuillehouder(s)
J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen
Afdeling
Beleid, Onderzoek en Advies
Bestuursprogramma
Niet van toepassing
Waterbeheersplan
Programma 2 Watersysteem, paragraaf A.2.2.
Programma begroting
Watersysteem
Routing
Dagelijks bestuur
Commissie ABA
Commissie MFB
Commissie WS
Algemeen bestuur

9 april 2013
-

Voorstel
1. het Projectplan Waterwet voor het project ‘Herinrichting Vlootbeek van de Nederlands/
Duitse grens tot aan Montfort, inclusief de aanleg van een vistrap ter hoogte van de stuw
in de Putbeek, in de gemeente Roerdalen’ in ontwerp vaststellen en dit gedurende
6 weken ter inzage leggen;
2. het ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger in verband met het project ‘Herinrichting
Vlootbeek van de Nederlands/Duitse grens tot aan Montfort, inclusief de aanleg van een
vistrap ter hoogte van de stuw in de Putbeek, in de gemeente Roerdalen’ vaststellen en
dit gedurende 6 weken ter inzage leggen;
3. voor het project ‘Herinrichting Vlootbeek van de Nederlands/Duitse grens tot aan
Montfort, inclusief de aanleg van een vistrap ter hoogte van de stuw in de Putbeek,
in de gemeente Roerdalen’ een uitvoeringskrediet van € 3.083.000 verlenen.
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Belangrijk uitgangspunt bij de voorgenomen herinrichting is dat er geen verslechtering voor
de landbouw mag optreden en dat waar mogelijk de situatie wordt verbeterd. Uitgezonderd
van het aan te leggen tracé door het Voorsterveld is de toekomstige bodemhoogte van de
Vlootbeek gelijk aan de bestaande. Daarmee blijft de ontwateringsbasis en daarmee het
huidig hydrologisch functioneren in tact. Tevens krijgt de beek na herinrichting meer ruimte
en daarmee neemt het bergend vermogen en de beschikbare afvoercapaciteit toe. Dit
resulteert met name tijdens extreem natte situaties in lagere waterstanden en een grotere
drooglegging. Daarmee blijft het waterschap voldoen aan de uitgangspunten zoals
vastgelegd in het waterbeheersplan en wordt de agrarische functie van de Vlootbeek
geborgd.
De bodemhoogte van de nieuwe loop van de Vlootbeek in het Voorsterveld wordt lokaal
minimaal verhoogd om het huidige verval bij de stuw te compenseren. Dit heeft geen
nadelige effecten richting aangrenzende landbouwpercelen, temeer omdat de huidige
beekloop vanaf de Puthoflossing blijft liggen. De bestaande Vlootbeek wordt vanaf de
Puthoflossing stroomafwaarts gedeeltelijk opgevuld en onder verhang aangesloten op de
nieuwe loop van de Vlootbeek. Deze verondiepte Vlootbeek behoudt de ontwaterende
functie met name in natte periodes.
Aanleg vistrap Putbeek
In het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010-2015 heeft de Putbeek de
specifiek ecologische functie evenals de functie agrarisch water. Door de recente
herinrichting van de Putbeek in het Eerselen-Grootbroek (Putbeek fase 2) voldoet de beek
morfologisch en ecologisch aan de doelstellingen zoals verwoord in het waterbeheersplan.
Alleen is er nog een vismigratieknelpunt ter plaatse van de stuw in de Putbeek. Om dit
knelpunt op te lossen wordt een vistrap aangelegd met een lengte van ca. 100 m.
Zowel de locatie van het her in te richten deel van de Vlootbeek, als de locatie van de aan te
leggen vistrap zijn op de eveneens bijgevoegde overzichtskaart en kadastrale kaart
aangegeven.
Ontwerp-projectplan
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4 van de Waterwet is voor het project ‘Herinrichting
Vlootbeek van de Nederlands/Duitse grens tot aan Montfort, inclusief de aanleg van een
vistrap ter hoogte van de stuw in de Putbeek, in de gemeente Roerdalen’ een projectplan
opgesteld, dat u ter beoordeling hierbij aantreft. Overeenkomstig artikel5.4, lid 2 van de
Waterwet bevat dit projectplan een beschrijving van de voorgenomen werken, de wijze
waarop deze worden uitgevoerd en een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht
op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van de werken.
Voor een nadere beschrijving van de voorgenomen maatregelen per deeltraject, wordt
kortheidshalve verwezen naar het ontwerp-projectplan.
Beoogd effect
Met de herinrichting van de Vlootbeek gaat de beek voldoen aan de specifiek ecologische
functie en wordt de beek visoptrekbaar gemaakt. Daarnaast vindt een op het seizoen
afgestemde constante watertoevoer vanuit de Schaafbach naar de Vlootbeek plaats,
hetgeen een positief effect zal hebben op het watersysteem.
Het wateroverlastknelpunt dat zich voordoet ter hoogte van het vakantiepark ’t Posterbos zal
met de aanpassing van het profiel van de Vlootbeek ter hoogte van het vakantiepark
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ONTWERPBESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER
Nummer
1

Sittard,

Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op … het projectplan
in ontwerp vastgesteld voor de herinrichting Vlootbeek vanaf de Nederlands/Duitse grens
tot aan Montfort en voor de aanleg van een stuw in de Putbeek, in de gemeente Roerdalen.
Deze herinrichting heeft consequenties voor de legger van het waterschap. Voor een
juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als
gevolg van deze herinrichting.
2

Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de waterbeheerder zorg voor de
vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar
richting, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.
Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger
vast waarin de onderhoudsplichtingen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.
Het algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft d.d. 24 november 2011
de Beleidsregels leggerplicht vastgesteld waarin is beschreven hoe invulling wordt
gegeven aan de leggerplicht.
Op basis van de Beleidsregels leggerplicht heeft het algemeen bestuur op d.d.
27 november 2012 de legger van Waterschap Roer en Overmaas vastgesteld.
Door de voorgenomen herinrichting van de Vlootbeek en de aanleg van een vistrap in de
Putbeek dient de legger te worden gewijzigd.
In verband met de helderheid naar de burger is het belangrijk de gevolgen van de
besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van het
projectplan voor de herinrichting van de Vlootbeek maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt.
Het besluit tot wijziging van de legger dient parallel te lopen aan de vaststelling van het
projectplan. Het moment dat de legger aangepast zal worden, is nadat de herinrichting
fysieke heeft plaatsgevonden. Tot dat moment wordt de bestaande situatie op de legger
weergegeven.
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6

Procedure

Het ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger wordt overeenkomstig het bepaalde in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.
Het ontwerpbesluit wordt van … tot en met … ter inzage gelegd. Naar aanleiding van
deze ter inzagelegging kunnen door belanghebbenden schriftelijke of mondelinge
zienswijzen naar voren worden gebracht.
7

Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een
periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd,
schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen.
Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer
en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt deze zienswijze ook per e-mail
doorsturen naar info@overmaas.nl.
Afschrift
Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Roerdalen, ter kennisgeving.
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Ontwerpprojectplan Waterwet project
‘Herinrichting Vlootbeek van de Nederlands/
Duitse grens tot aan Montfort en de aanleg
van een vistrap ter hoogte van de stuw in de
Putbeek, in de gemeente Roerdalen’
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Ontwerpprojectplan ‘Herinrichting Vlootbeek van de Nederlands/Duitse
grens tot aan Montfort en de aanleg van een vistrap ter hoogte van de
stuw in de Putbeek, in de gemeente Roerdalen’
Waterschap Roer en Overmaas is voornemens, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het
projectplan ‘Herinrichting Vlootbeek van de Nederlands/Duitse grens tot aan Montfort en
de aanleg van een vistrap ter hoogte van de stuw in de Putbeek, in de gemeente Roerdalen’ vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

1

Projectbeschrijving

Op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet moet door de beheerder bij wijziging
van een waterstaatswerk een projectplan worden opgesteld . De Vlootbeek en Putbeek
zijn waterstaatswerken in de zin van de Waterwet. Door de geplande herinrichting en
aanleg van een vistrap wordt de ligging, vorm, afmeting en/of constructie van de beken
aangepast.
In overeenstemming met artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat dit projectplan een
beschrijving van de voorgenomen werken (1.1), de wijze waarop deze worden uitgevoerd
(1.2) en een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken
van de nadelige gevolgen van de uitvoering van de werken (1.3 en 1.4).
1.1

Voorgenomen wijziging

Herinrichting Vlootbeek van de Nederlands/Duitse grens tot aan Montfort
Het projectgebied van de Vlootbeek betreft het traject van de Vlootbeek vanaf de Nederlands/Duitse grens tot aan de Sweeltjesbosweg in Montfort met uitzondering van het
traject door het Munningsbosch. In het Munningsbosch voldoet de beek aan haar
specifiek ecologische functie en zijn geen inrichtingsmaatregelen nodig. In totaal behelst
de herinrichting 6,3 kilometer beek. Het projectgebied ligt in de gemeente Roerdalen.
In het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010-2015 heeft de Vlootbeek
een specifiek ecologische functie evenals de functie agrarisch water. De Vlootbeek ligt
grotendeels in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (Provinciaal Omgevingsplan, 2006).
Ter hoogte van Posterholt grenst de Vlootbeek aan de noordzijde aan de Provinciale
Ontwikkelingszone Groen (POG). Aan de zuidzijde van de beek ligt hier het Voorsterveld.
Het Voorsterveld maakt onderdeel uit van het Natura2000-gebied Roerdal. Verder ligt het
oostelijk deel van het plangebied in een archeologisch provinciaal aandachtgebied.
Welke knelpunten worden opgelost?
a. De huidige loop van de Vlootbeek voldoet niet aan de randvoorwaarden die gelden
voor een beek met een specifiek ecologische functie. De beekloop is genormaliseerd
en bevat een stuw in het Voorsterveld. Deze stuw vormt een knelpunt in de vismigratie.
b. In het verleden zijn afspraken gemaakt over de waterverdeling tussen de Schaafbach
en de Vlootbeek. De waterverdeling wordt nu geregeld met een handmatig te bedienen schuif in de Vlootbeek. Vooral bij lagere afvoeren en veel vegetatie in de Schaafbach is de huidige inlaat onnauwkeurig en moeilijk te bedienen.
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herinrichting van de Vlootbeek een sterk positieve invloed op de instandhoudingsdoelen
voor het donker pimpernelblauwtje.
Tussen de Provinciale weg en de Boomstraat krijgt de Vlootbeek een nieuwe beekloop
met brede oeverzones. De huidige beekloop wordt tot maximaal een 0,5 m onder het
maaiveld gedempt. Dit om de bestaande natuurwaarden, de mieren die zich ter hoogte
van de insteek bevinden, te sparen.
Tussen de Boomstraat en de Donckerstraat wordt de Vlootbeek verlegd. De nieuwe
beekloop komt licht slingerend dwars door het Voorsterveld te lopen in het tracé van een
oude Roermeander. De lengte van de Vlootbeek neemt hierdoor toe. Deze beekverlenging maakt het mogelijk het verval van de stuw op te vangen waardoor de stuw kan
worden verwijderd. De beek krijgt hierdoor het gewenste vrij afstromende, meer natuurlijke karakter. De geplande ingrepen beogen tevens enige vernatting van het Voorsterveld
te bewerkstellingen welke geen nadelig effect hebben op de omliggende landbouwgronden. De nieuwe beekbodem ligt in het Voorsterveld hoger dan de huidige Vlootbeek.
De Kasteelhoflossing en de periodiek watervoerende greppels ten westen daarvan
(Vlootgrubje, Oude Heinsbergerlossing) worden door de nieuwe beekloop doorsneden.
De Kasteelhoflossing en het Vlootgrubje worden aangesloten op de nieuwe beekloop.
Deze waterlopen verliezen hun functie over het traject tussen de bestaande en nieuwe
beekloop maar worden in huidige toestand gehandhaafd. De afwatering van de Oude
Heinsberglossing blijft hetzelfde. Om de Onderste Leigraaf blijvend te kunnen voeden is
een korte, nieuwe aftakking gepland.
Door de omlegging van de Vlootbeek in het Voorsterveld, komt de functie van de bestaande bedding tot de instroom van de Puthoflossing te vervallen. Vanaf de instroom van
de Puthoflossing wordt de bodemhoogte wel enigszins verhoogd. De oude beekloop
wordt echter onder verhang aangesloten op de toekomstige Vlootbeek, zodat deze wel
een ontwaterende functie blijft behouden gedurende natte periodes. Bovenstrooms van de
instroom van de Puthoflossing tot de Boomstraat wordt de oude loop sterk verondiept.
Na het graven van de nieuwe beeklopen wordt op de taluds hooi uitgelegd afkomstig van
grasland met grote pimpernel. Zaadtransfer met hooi blijkt een zeer succesvolle methode
om soortenrijk grasland te herstellen. Indien het hooi niet voorradig is, zullen zaden
worden verspreid.
De rasters en toegangspoorten worden aangepast aan de nieuwe eigendoms- en
beheersituatie. De kruising met de Boomstraat en de Provinciale weg wordt voorzien van
een faunapassage.
Vanwege de kwetsbaarheid van de huidige en toekomstige natuur in het Voorsterveld
komt het struinpad vanaf de Tichelseweg langs de Kasteelhoflossing tot aan de Vlootbeek
te vervallen. De houten brug over de huidige beekloop wordt dan ook verwijderd. Het
recreatief medegebruik wordt aan de noordzijde van de Vlootbeek mogelijk gemaakt.
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gezet door een graafmachine met een gladde bak. Na inspectie en vrijgave door de
archeologische begeleiding wordt vervolgens in den droge verder gegraven en worden
kunstwerken aangelegd. Indien wordt gestuit op een archeologische vindplaats zal deze
worden afgedekt en het plan, zover mogelijk, worden aangepast zodat de vindplaats in
situ behouden kan worden.
De aansluiting met de huidige beekloop wordt op het laatste moment gegraven. Dit zal
pas gaan plaatsvinden nadat de beekloop op de gewenste bodemdiepte is gebracht. De
vrijkomende ondergrond wordt deels hergebruikt bij de te dempen c.q. te verondiepen
beken. De overige vrijkomende grond wordt afgevoerd.
De bodemkwaliteit (langs de beek) binnen het plangebied is niet tot licht verontreinigd ter
plaatse van onder andere de te graven poelen en de te verflauwen oevers. Hierbij is de
vrijkomende grond grotendeels, na indicatieve toetsing aan het besluit Bodemkwaliteit, in
delen als klasse AW 2000 (achterwaarde). Tussen de provinciale weg N274 en de
Boomstraat is ten zuidwesten van de bestaande beekloop de bovengrond indicatief in te
delen als zijnde klasse Wonen. Ter hoogte van de nieuwe loop van de beek dient de
kwaliteit van de bodem nog te worden bepaald. De vrijkomende grond over het traject van
0 tot 0,5 m -mv ter plaatse van de voorziene omlegging van de beek tussen de Nederland/
Duitse grens en de Provinciale weg N274, is indicatief in te delen als zijnde klasse
Industrie.
De waterbodem is na toetsing aan het besluit Bodemkwaliteit in te delen als klasse B.
Het verwijderen van de aanwezige waterbodem uit het beektracé zal eveneens met een
graafmachine gaan plaatsvinden. De graafmachine is hierbij voorzien van een open bak.
Bij de uitvoering van de graafwerkzaamheden in de beek dient bij verwijdering van het
waterbodemmateriaal (zijnde o.a. slib) zo min mogelijk vertroebeling plaats te vinden en
dient mors te worden voorkomen.
De vrijkomende grond zal deels worden gebruikt om de Vlootbeek te dempen, c.q. te
verondiepen. Voor de gedempte waterbodems geldt dat, als zij hun functie als waterstaatswerk hebben verloren, na gereedkoming van het werk, worden beschouwd als
landbodem. De overige vrijkomende grond en slib wordt afgevoerd naar een erkende
(vergunde) eindverwerker of een toepassingslocatie waarbij de regels van het besluit
Bodemkwaliteit in acht worden genomen.
Aanleg klepstuw nabij de Nederlandse/Duitse grens
Voor de aanleg van de geautomatiseerde klepstuw in de Vlootbeek is een bemaling nodig
om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. In het bemalingsadvies is
uitgegaan van het worst-case-scenario. Bij de bemaling zal uitgaande van de gemiddelde
hoogste grondwaterstand 60 m³ per uur worden onttrokken gedurende een periode van
maximaal 2 weken. Er worden geen negatieve effecten verwacht op de bij het grondwater
betrokken belangen, zie voor onderbouwing het bemalingsadvies dat is opgesteld door
MOS Grondmechanica.
De aannemer dient 4 weken voor de aanvang van de bemaling een bemalingsplan en een
monitoringsplan ter goedkeuring aan het waterschap voor te leggen.
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Bodemkwaliteit:
Verkennend (water-)bodemonderzoek heeft plaatsgevonden voor de herinrichting van de
beek (zie paragraaf 1.2). Van de gronden in het Voorsterveld die door DLG worden
ingericht dient de bodemkwaliteit nog te worden bepaald.
Tijdelijk gronddepot:
Onderzocht wordt nog of er een geschikte depotlocatie gevonden kan worden waarin de
aannemer de vrijkomende grond tijdelijk kan opslaan. Uiterlijk 31 december 2017 dient het
depot dan te zijn opgeruimd.
Transport:
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met (een) hydraulische graafmachine(s).
Het noodzakelijke grondtransport zal met vrachtauto’s plaatsvinden. Dit kan enige
verkeers- en geluidsoverlast voor de omgeving met zich meebrengen. De uit te voeren
werkzaamheden nabij recreatieparken Aerwinkel en ’t Posterbos bevinden zich relatief
dicht bij de bebouwing. Dit kan mogelijk overlast veroorzaken.
Aanleg geautomatiseerde klepstuw Vlootbeek:
Tijdens de aanleg is bemaling noodzakelijk. Er worden echter geen negatieve effecten
door de tijdelijke bemaling verwacht (zie paragraaf 1.2).
Drainage leidingen:
In het projectgebied komen meerdere drainageleidingen uit in de Vlootbeek. Deze
leidingen zullen worden aangesloten op de nieuwe beek en/of het nieuwe talud.
Aanleg vistrap Putbeek
Tijdens de uitvoering van het werk wordt de verstoring van de omgeving tot een minimum
beperkt. Er wordt buiten de broedperiode gewerkt en buiten de paaiperiode van de vissen.
Tijdens de aanleg is bemaling noodzakelijk. Er worden echter geen negatieve effecten
door de tijdelijke bemaling verwacht (zie paragraaf 1.2).
1.4

Schade

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die uitvoering van het
project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als
gevolg van de uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op
artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de
rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer
schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen
laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere
wijze is verzekerd. Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en
een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Op de hier
bedoelde verzoeken om schadevergoeding is naast artikel 7.14 van de Waterwet ook de
Regeling Nadeelcompensatie Waterschap Roer en Overmaas van toepassing.
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4

Risico’s

Omdat bij de te doorlopen (vergunning)procedures door derden zienswijzen ingediend
kunnen worden of bezwaar gemaakt kan worden, blijft een risico aanwezig bij de verkrijging van de vergunning(en).
Nog niet alle benodigde eigendommen zijn verworven. De verwachting is dat dit in 2013
gaat lukken zodat het volledige plan kan worden uitgevoerd. Mocht dit onverhoopt niet
lukken dan heeft dit tot gevolg dat de uitvoering wordt vertraagd en/of dat de uit te voeren
werkzaamheden worden aangepast of niet worden uitgevoerd. Met name het tijdig
verwerven van de herinrichtingsstrook die is gelegen tussen de provinciale weg en de
Boomstraat is een risico door tegenwerking van de pachter.
Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven moet nog worden uitgevoerd. Daarom is
momenteel de aard en omvang van de verdachte locaties onbekend.
Ondanks het opnemen van niet betreedbare, archeologische en ecologische zones
binnen het plangebied is niet uit te sluiten dat in de uitvoeringsfase archeologisch en/of
ecologisch waardevolle bevindingen worden gedaan binnen het her in te richten deel van
het plangebied.

5

Procedure

Na definitieve vaststelling van het projectplan kan degene wiens belang rechtstreeks bij
het projectplan is betrokken tegen dit projectplan beroep instellen conform artikel 8.1
Algemene wet bestuursrecht. Hij dient daartoe binnen zes weken na bekendmaking van
het projectplan beroep in te stellen bij de rechtbank. Het beroepschrift dient te zijn
ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht
en de gronden van beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van
dit projectplan naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift moet in tweevoud worden
gericht aan de rechtbank Limburg, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, onder overlegging
van een afschrift van dit projectplan.
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat
het projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening
(schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Limburg, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook
beroep wordt ingesteld. Voor de behandeling van het beroep en/of het verzoek tot
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap
Roer en Overmaas.
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KREDIETVERLENING
Dienstjaar 2013, nummer 02
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 9 april 2013
BESLUIT:
de investeringen in bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen
1

2

Volgnr.

Omschrijving

3
Nieuwe of
verhoging
van de
bestaande
post

4
Verlaging
van de
begrotingspost

5
Nieuwe
raming
na
wijziging

Uitgaven
P0300112

HI Vlootbeek Nederlands/Duitse grens tot aan Montfort, inclusief aanleg vistrap
ter hoogte van stuw Putbeek, gemeente Roerdalen

€ 3.083.000

Totaal uitgaven

€ 3.083.000

€ 3.083.000
€0

Inkomsten
P0300112

HI Vlootbeek Nederlands/Duitse grens tot aan Montfort, inclusief aanleg vistrap
ter hoogte van stuw Putbeek, gemeente Roerdalen

€ 1.497.000

Totaal inkomsten

€ 1.497.000

De secretaris/directeur,

De voorzitter,

ing. J.M.G. In den Kleef

dr. J.J. Schrijen

130622/VER

€ 1.497.000
€0

