
 
 

 Datum: 10 maart 2017 

Agenda 
 

Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Vrijdag 17 maart van 10.00 – 12.00 uur 

Plaats Raadszaal Gemeentehuis Grave  

 Arnoud van Gelderweg 71, 5361 CV Grave 

Parkeren: tegenover het gemeentehuis is een blauwe zone. Langs de Handelstraat kan vrij 

geparkeerd worden, aan het einde is een plein om te parkeren. 

 

1. Opening en mededelingen  

Nieuwe organisatie secretariaat VNR. 

Voorzitterschap taakgroep Maas. 

 

2. Verslag vergadering 1 december 2016  Bijlage 1 

 

3. Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren Bijlage 2 

RHDHV heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de voorstellen voor aanpassing van de BGR. 

In bijgevoegde rapportage hun bevindingen (eerder toegestuurd op 17 februari, bestuurlijke 

samenvatting op pagina 4-9). Deze rapportage is op 29 maart onderwerp van gesprek in de 

landelijke Stuurgroep Water. Opmerkingen over de rapportage bespreken we in de taakgroep 

en geven we mee aan de gemeentelijk vertegenwoordigers in de Stuurgroep Water. 

 

4. Voortgang DP Maas en gemeentelijke vertegenwoordiging in Stuurgroep Delta Maas   

In december heeft een evaluatie plaats gevonden van de werkwijze van de Stuurgroep Delta 

Maas. Dit vormt de basis voor een nieuwe structuur van de SDM voor een nieuwe fase van 

het Deltaprogramma Maas. Het regionaal voorstel is opgeleverd. Dit vergt nadere uitwerking 

en afstemming. Daarnaast wordt er verder gesproken over de Lange Termijn Ambitie via de 

Voorkeursstrategie en de aanscherping hier van. 

U krijgt een toelichting op de actualiteit van het DP Maas. 

Aansluitend wisselen we met elkaar van gedachten over de inbreng van gemeenten in het DP 

Maas en de Stuurgroep Delta Maas en de gemeentelijke afvaardiging in de SDM. 

 

5. Aanvaring Stuw Grave  

Eind december voer een vrachtschip tegen de Stuw bij Grave. En dan? Rijkswaterstaat geeft 

een toelichting op wat er gebeurde en hoe tot een technische oplossing is gekomen. 

Burgemeester Roolvink van de gemeente Grave vertelt wat er in zo’n situatie op een 

gemeentebestuur af komt en hoe daar mee is omgegaan. 

 

6. Actualiteiten, regionale en lokale ontwikkelingen 

Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. 

 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

Volgende vergadering is de Jaarvergadering op donderdag 18 mei in Kampen. 

De eerstvolgende vergadering van de taakgroep vindt plaats op vrijdag 15 september. 

Aanbod van de gemeente Venlo om daar te vergaderen en een rondleiding te verzorgen in 

het nieuwe stadhuis (aansluitend aan de vergadering). 

 


