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SAMENVATTING AANVRAAG
Gemeente Gulpen-Wittem heeft een aantal aanpassingen uitgevoerd in en nabij het watersysteem
bestaande uit de Gulp en de Boksdelsloot ter hoogte van de Slenakerweg en de Gulpergrensweg
(ongenummerd) te Waterop/Beutenaken, gemeente Gulpen-Wittem.
De aangevraagde werken zijn uitgevoerd in de zoneringen van twee primaire oppervlaktewateren, te
weten de Gulp (code 424.5) en de Boksdelsloot (code 437.1).
De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:
- het aanvraagformulier met OLO-nummer 5287023, en
- het volmachtformulier, en
- toelichting op aanvraag Watervergunning maatregelen Beutenaken GUW 148, 22-03-2021,
en
- deel a, versie 2, dd. 9-12-2020: toelichting opnieuw in gebruik nemen oude buis Beutenaken
naar Gulp, en
- deel b, versie 3, dd. 22-03-2021: toelichting beschouwing afvoerleiding riolering naar Gulp ter
hoogte van overstort 19305 te Beutenaken, en
- deel c, versie 2, dd. 9-12-2020: toelichting Boksdelsloot te Beutenaken en
- verleende vergunning 20200701_1624_brief, en
- verleende vergunning: mli-20190115-WL-GUW106-oude vergunning-2010_0035_
GWMPS003_Postkamer_1_4113_001.pdf.
Voorliggende vergunningsaanvraag voorziet in de volgende activiteiten:
Deel a – opnieuw in gebruik nemen afvoerbuis
Dit betreft het hebben en behouden van een 400 mm afvoerleiding en lozingsconstructie in de kernzone en
meanderzone van het primaire oppervlaktewater de Gulp, tevens het lozen van afstromend hemelwater in
het primaire oppervlaktewater de Gulp.
Dit t.b.v. een watervergunning voor het in gebruik nemen van de put en buis (incl. de uitstroomvoorziening)
in het weiland naast het perceel van de bewoners van de woning aan de Slenakerweg 29 alsmede het
lozen van hemelwater in de Gulp.
Er is in het verleden een vergunning verleend (nummer A.1133). Deze stemt niet overeen met de feitelijke
situatie. Bij het verlenen van de nieuwe vergunning zal (een gedeelte) van de oude vergunning met nummer
A.1133 (artikel 1, sub a) worden ingetrokken.
Bijlagen:
 Toelichting op aanvraag: a_20201209_Toelichting opnieuw in gebruik nemen oude buis
Beutenaken naar Gulp_v2.pdf, dit is incl. de bijlagen a1, a2 en a3
 Verleende vergunning: a_20200701_1624_brief.pdf

Blad 2

Deel b – maken lozingsvoorziening
Dit betreft het hebben en behouden van een 500 mm afvoerleiding en een lozingsconstructie in de
kernzone en meanderzone van het primaire oppervlaktewater de Gulp, tevens het lozen van afstromend
hemelwater en overstortwater in het primaire oppervlaktewater de Gulp.
Dit t.b.v. een watervergunning voor het maken van een lozingsvoorziening en het lozen van water in de
Gulp. De oude vergunning met nummer 2010.0035 stemt niet overeen met de feitelijke situatie en zal
daarom worden ingetrokken.
Bijlagen:
 Toelichting op aanvraag: b_20210322_toelichting afvoerbuis RWA en overstort
gemengd_v3.pdf, dit is incl. de bijlagen b1, b2 en b3
 Verleende vergunning: b_20190115_mli-WL-GUW106-oude vergunning2010_0035_GWMPS003_Postkamer_1_4113_001.pdf

Deel c – lozingsvergunning Boksdelsloot
Dit betreft het hebben en behouden van meerdere lozingsconstructies in de kernzone van het primaire
oppervlaktewater de Boksdelsloot, tevens het lozen van afstromend hemelwater in het primaire
oppervlaktewater Boksdelsloot.
Dit t.b.v. een watervergunning voor de afvoer van de kolken in de (overkluisde) Boksdelsloot. Er is geen
vergunning aanwezig.
Bijlagen:
 Toelichting op aanvraag: c_20201118_Toelichting Boksdelsloot Beutenaken_v2.pdf, dit is incl.
de bijlagen c1 t/m c5.

