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Verzoek bijdrage herinrichting Looierstraat-Gulp

Geacht college,
Naar aanleiding van uw verzoek om een bijdrage te leveren aan het project Centrumplan Gulpen
berichten wij u hierbij als volgt.
Het waterschap herkent zich in uw standpunt dat de plannen voor de inrichting van de GulpLooierstraat in nauwe samenwerking tussen uw gemeente en het waterschap tot stand zijn
gekomen. Samen is gezocht naar een inrichting die invulling geeft aan een optimalisatie van de
beleefbaarheid van de Gulp. Daarnaast is gezocht naar maatregelen die de afvoercapaciteit van het
systeem verbeteren om daarmee invulling te geven aan een veiliger en robuuster watersysteem.
Het eindresultaat dat is bereikt, stemt ons positief.
Het waterschap realiseert zich dat de wijzigingen die op ons verzoek zijn doorgevoerd tot
meerkosten hebben geleid. Er heeft hier uitgebreid afstemming over plaatsgevonden, met als
resultaat dat we als waterschap erkennen dat de meerkosten die samenhangen met de aanvullende
maatregelen sluiten op een bedrag van C 331.968,- inclusief btw. Wij zien geen reden om hiervan af
te wijken.
Het waterschap is derhalve bereid u een bijdrage (afkoopsom vast bedrag) van C 331.968,- inclusief
btw toe te kennen onder de volgende voorwaarden:
»
De werken worden uitgevoerd conform de bestekstekeningen die onderdeel zullen uitmaken van
de vergunning die de gemeente Gulpen bij het waterschap aanvraagt voor de werkzaamheden
aan de Gulp;
*

Betaling van onze bijdrage vindt plaats na oplevering van de werkzaamheden waarbij een
verificatie van de uitgevoerde werken wordt uitgevoerd op basis van de door u aan te leveren
revisiemetingen;
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Afwijkingen, met als gevolg dat de doelstellingen van het waterschap niet of slechts gedeeltelijk

«

worden gerealiseerd, kunnen een korting op het toegekende bedrag tot gevolg hebben;
Na oplevering van het project worden concrete afspraken over het toekomstig beheer- en
onderhoud vastgelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Wij verzoeken u bij correspondentie het volgende zaaknummer te vermelden: 2018-Z12621.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessica Reker, via +31 655742391 of stuur een
e-mail naar J.Reker@waterschaplimburg.nl.
Met vriendelijke groet,

ir. E.J.M. Keulers MMO,
wnd. secretaris-directeur
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drs. ing. P.F.C.W. van der Bn
dijkgraaf
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