
Op vezoek van de Bezirksregierung Köln geeft het gemeentebestuur
van LandgraaÍ het volgende bekend:
Het Wasserveöand EiÍel-Rur wenst over te gaan tot de aanleg van een
hoogwater retentiebekken in een weidegebiód ten zuiden vaÀ het kas-
teel Flimburg... Dit retentiebekken is beóoeld ter bescherming van de
burge.rs van Heaogenrath en in het bijTonder van Geilenkirch"en tegen
overstromingen.v.an de Worm. Het plang6ied ligl in de grenszone van-de
Duitse steden Hezogenrath en Ubach-palen-berg eride Nederlandse
gemeenten LandgraaÍ en Kerkrade.

ONDERWERP
De damÍunctie voor het hoogwater retentiebekken (HRB) wordt ge-
creëerd door een aarden wal van ca 650 meter lengtd, die'een hoo[te
van maximaal 6 meter boven het laagste punt in de vallei bereikt. -De

aarden wal zal zich als glooiing in het terrein maniÍesteren met het smal-
ste punt bij het doorlaatwerk, waar de basis van de aarden wal 37,5
meler is en een breedte van de top van 5 meter. De glooiing ligt haaks
op. de hooÍdas van de vallei en zwenkt op Nederlandsé zijdeàÍ -naar het
zuid.-.n om aldaar de aanwezige bebouwing te bescherm-en. De aarden
w . . r{door een laagblijvende groenaanplait geïntegreerd worden in het
gerenatureerde landschap.
Bij maximale schutting,.die statistisch gezien een maal per honderd jaar
noodzakelijk zal zijn, kan het bekken 780.OOO kubiejke meter wàter
stuwen. ln deze situatie ontstaat een meer met een oppervlahe van 36
ha, dat zich uitstrekt over Duits en Nederlands gebied.' '

Bij de herinrichting van het dal zal de Worm teruggebracht worden in
een meanderende bedding, zoals deze rond 1900 bèstond. Deze wate-
rloop.kan. een buitengewoón grote aanvoer van (regen)water verwerken.
Bij wisselende waterstanden zullen delen van de- uiierwaarden onder
water komen te staan, waardoor hier een natuurlijk ooilandschap zal
ontstaan.
Een met beweegbare schutten uitgevoerd sluiswerk met twee doo-
ry^ogrery.regelt de doorstroming. Deze wordt vastgelegd op maximaal
30,5.m3/per seconde vrije doorvoer. Bij hogere aanioer-wordt de sluis in
werking gesteld en de doorvoer verminderd tot de gestelde 30,S m3/per
sec.

PROCEDURE
behoeÍt een aarleg- en bouwvergunning volgens § 31
laltsoesetz (WHG). De aanvraao voàr cle ierorrininnen enWasserhaushaltsgesetz (WHG) De aanvraag voor de vergunningen en

alle .daarbij behorende bescheiden (toelichlingen, tekeningen,-onde-
rzoeksrapporten e.a.) waaruit de aard en omvàng van het project kan
worden opqemaakt, liqqen overeenkomstiq § 148 van het Lanàeswas-worden opgemaakt, liggen overeenkomstig § 1

sergesgtz (LWG) een maand ter inzaqe in alle or

Het

het Landeswas-
sergesetz een maand ter inzage in alle gemeenten, die dit project
betreft. Deze inzagetermijn loopt van 22 februàri tot 2'l maart tógO.Oe
stukk n liggen tijdens de normale openingstijden ter inzage in het Raad-
hL',- rn LandgraaÍ kamër 156.
leder, die door dit project in zijn oÍ haar belangen geraakt kan worden,
kan tot twee weken na aÍloop van de inzagetermijn, d,w.z. tot en met 4
april 1996 schriftelijk bezwaar aantekenen. Dit bezwaar kan men depo-
neren bij de gemeente Landgraaf, Postbus 31000 6370 AA LandgraaÍ,
dan wel rechtstreeks zenden aan de Bezirksregierung Köln, SOOOO
Köln, Deutschland.
Bezwaren die later worden ingediend, worden niet in behandeling geno-
men.
lndien er in het kader van deze ter bezwaren dit
voornemen worden ingediend, zal de Plani-ests-iellungsbehörd? een
openbare zitting houden, waarin de bezwaren besproken worden tussen
een .vertegenwoordiging van de Landesregierung, die de vergunning
moet verlenen, de initiatieÍnemer en de degenen, die bezwaar hebbeÀ
ingediend.
Deze behandeling zal ten minste een week van
aangekondigd. De initiatiefnemer, de

making van de behandeling.
Kosten, veroozaakt door het nemen van inzage, het Íormuleren van
bezwaren oÍ het deelnemen aan de behandeling worden niet vergoed.
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te voren worden
instanties en de-

genen,. die bezwaar hebben aangetekend, worden schriftelijk van de
behandeling op de hoogte gesteld. lndien er meer dan 300 uitnodigingen
verzonden moeten worden, wordt overgegaan tot openbare bèkend-
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