
 
   

 Datum:  13 maart  2017 

 

 

Agenda 
 

 

Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 23 maart van 10.00 – 12.00 uur. 

Plaats Raadzaal Oude Stadhuis Zaltbommel,  

 Markt 10, 5301 AL Zaltbommel 

Parkeren  Betaald parkeren in het centrum. Zie bijgevoegd kaartje voor tarieven. 

 

1. Opening en mededelingen 

Verhuizing secretariaat. 

 

2. Verslag vorige vergadering, dd 17 november 2016 Bijlage 1 

Toelichting op voortgang Dutch River Delta. 

 

3. De dijk is van ons allemaal 

Het Waterschap Rivierenland heeft de komende jaren een grote uitdaging als het gaat om 

dijkversterking en dijkverbetering. Met de werkwijze “De dijk is van ons allemaal” worden de 

projecten uitgewerkt. Peter Willems en Adrie van Kessel vertellen wat dit in houdt. 

 

4. Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren Bijlage 2 

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

In bijgevoegde rapportage (bijlage 2, al eerder toegestuurd op 17 februari, bestuurlijke 

samenvatting op pagina 5-9) leest u hun bevindingen. Deze rapportage is op 29  maart 

onderwerp van gesprek in de landelijke Stuurgroep Water. Uw opmerkingen over de 

rapportage bespreken we in de taakgroep en geven we mee aan de gemeentelijk 

vertegenwoordigers in de Stuurgroep Water. 

 

5. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 

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

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. Terugkoppeling uit regionaal overleg. 

 

6. MIRT Alblasserwaard / Vijfheerenlanden   

In juni 2015 lichtte de heer van Hemmen het uit te voeren MIRT onderzoek Alblasserwaard / 

Vijfheerenlanden toe. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten beschikbaar. 

Jantien van Oostijen, projectleider A5H, deelt de resultaten met u. 

Een samenvatting van de rapportage is te downloaden via http://A5h.nl, eindrapport in het 

kort (te groot om mee te sturen met de mail). 

 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

Jaarvergadering: donderdag 18 mei in Kampen. 

Vergadering taakgroep Rijn/Waal: donderdag 21 september, 10.00 – 12.00 uur. Locatie nader 

te bepalen. 


