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Toetsing signaalgebieden 
OVERWEGINGSDOCUMENT 
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1 Inleiding 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft voor de de toetsing van de 
signaalgebieden een procedure vastgelegd. De procedure is als volgt: 

- voorbereiding door bekkensecretariaat i.s.m. waterbeheerders; 

- behandeling door ambtelijk bekkenoverleg (ABO); 

- advisering door bekkenraad en de stuurgroepen van de betrokken Waterschappen; 

- opmaak overwegingsdocument (bekkensecretariaat – ABO); 

- goedkeuring door bekkenbestuur. 

Voorliggende nota, het overwegingsdocument, doet aan het bekkenbestuur een voorstel over hoe 
om te gaan met de adviezen van bekkenraad en de stuurgroepen van de betrokken Waterschappen.  

2 Advies stuurgroep Waterschap Dommel en Warmbeek (uitgebracht in zitting van 4 april 2012): 

De stuurgroep van het Waterschap Dommel en Warmbeek waarin de gemeente Overpelt en 
Neerpelt vertegenwoordigd zijn heeft kennisgenomen van de bekkenspecifieke bundel met volgende 
fiches:  

MAA_04: WUG Vondersbroek (Overpelt, Neerpelt) 
MAA_05: WUG Donkerstraat (Overpelt, Neerpelt) 
MAA_06: WUG Boelenstraat (Overpelt) 

De drie fiches werden met het gesuggereerde ontwikkelingsperspectief zoals beschreven in de 
voorliggende fiches besproken en over de hele lijn gunstig geadviseerd door het waterschap. Het 
bekkensecretariaat ontving dit positief advies op woensdag 11 april 2012 schriftelijk.  

 

3 Advies Bekkenraad Maasbekken (uitgebracht in zitting van 10 april 2012): 
De Bekkenraad Maasbekken heeft kennisgenomen van de bekkenspecifieke bundel met volgende 
fiches:  

MAA_01: WUG Geenhofloop (Wuustwezel)  
MAA_04: WUG Vondersbroek (Overpelt, Neerpelt) 
MAA_05: WUG Donkerstraat (Overpelt, Neerpelt) 
MAA_06: WUG Boelenstraat (Overpelt) 

 

Tijdens het overleg werden de 4 fiches voorgesteld en besproken. De Bekkenraad Maasbekken had 
tijdens de vergadering geen fundamentele opmerkingen bij de vier voorgestelde fiches en 
adviseerde de fiches met het voorgestelde ontwikkelingsperspectief gunstig.  

Vanuit de sector landbouw werd voor MAA_01 wel de bezorgdheid geuit dat mogelijke 
herbestemming van het WUG, hoogstwaarschijnlijk elders gecompenseerd wordt ten koste van 
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landbouwgrond. Dit doet geen afbreuk aan de voorliggende fiche en de gesuggereerde 
ontwikkelingsperspectief, maar zal in de vervolgstappen moeten uitgeklaard worden.  

4 beslissing 

 

Artikel 1: Het bekkenbestuur van het Maasbekken keurt de resultaten van de toetsing van de 
(clusters van) signaalgebieden MAA_01, MAA_04, MAA_05, MAA_06 goed,  

Artikel 2: Het bekkenbestuur gaat akkoord met de door de CIW goedgekeurde methodiek waarbij de 
in artikel 1 goedgekeurde fiches worden opgenomen in een bekkenspecifieke bundel (fase 1). 

Artikel 3: Het bekkensecretariaat maakt de bekkenspecifieke bundel (fase 1) op met het oog op een 
duidelijke omkadering van de goedgekeurde fiches. Deze bundel wordt samen met de fiches ter 
goedkeuring voorgelegd tijdens het bekkenbestuur. 

Artikel 4: Dit besluit wordt toegevoegd aan de notulen van de vergadering van het bekkenbestuur 
van het Maasbekken van 19 april 2012. 
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