
 
 

 Datum: 17 november 2017 

 
 

Agenda 
 

 

Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Vrijdag 24 november van 10.00 – 13.00 uur 

 Aansluitend aan de vergadering een rondleiding door het Stadskantoor 

Plaats Stadskantoor gemeente Venlo, vergaderruimte 1.8  

 Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo 

Parkeren: Parkeergarage Maaswaard (Prinsessesingel 4) 

 

 

1. Opening en mededelingen 

In memoriam Arno Janssen. 

 

2. Verslag vergadering 15 september 2017  Bijlage 1 

 

3. Drinkwaterwinning in de omgevingswet   

Diverse drinkwaterbedrijven zijn afhankelijk van Maaswater voor het winnen van drinkwater. 

In de nieuwe omgevingswet heeft drinkwaterwinning een plek gekregen. De overheid is 

verantwoordelijk voor een duurzame watervoorziening en het zeker stellen van het 

drinkwaterbelang. Dit moet door werken in de omgevingsvisies. Wat is de rol van een 

gemeente hier in? Maarten van de Ploeg van RIWA Maas schetst de positie van drinkwater in 

de omgevingswet en de rol van Maas gemeenten in de verdere uitwerking in 

omgevingsvisies. 

 

4. Deltaprogramma Maas  

In de regio (Maasvallei en Bedijkte Maas) wordt hard gewerkt aan de actualisatie van de 

Voorkeursstrategie. Het programmateam verbindt deze en andere informatie (onder andere 

uit het project Lange Termijn Ambitie Rivieren) in de Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas. U 

krijgt een toelichting op de stand van zaken. 

Twee vragen bespreken we in het bijzonder met elkaar: 

* Een deel van het proces vindt plaats tijdens de gemeente raadsverkiezingen. Zijn er water 

onderwerpen in uw gemeente die nu niet op de agenda staan, maar na de verkiezingen een 

rol van betekenis kunnen spelen? Zijn er gevoeligheden die in de komende periode (na de 

verkiezingen) een rol kunnen spelen in de uitwerking van de Voorkeursstrategie? 

* Hoe wilt u als gemeente betrokken worden in het verdere proces? Hoe neemt u uw college 

en raad mee in de ontwikkelingen? 

 

5. Meer Maas, meer Venlo? 

Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, gaat de regio Venlo zich de komende jaren 

beter beschermen tegen hoog water. De maatregelen moeten Venlo veiliger én 

aantrekkelijker maken. Onder het motto ‘leven met de Maas’ is het streven de rivier en de 

regio maximaal van elkaar te laten profiteren. Kaat Appelman, projectleider Meer Maas Meer 

Venlo vertelt over het project en waarom de gemeente Venlo dit project aan is gegaan en 

trekt. 

Meer informatie op http://www.meermaasmeervenlo.nl/  



 
 

6. Actualiteiten, regionale en lokale ontwikkelingen Bijlage 2 

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

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid.  

Terugkoppeling bijeenkomst branding van 10 november. Het verslag van de bijeenkomst is 

bijgevoegd. 

 

7. Rondvraag en volgende vergadering 

Het vergaderschema voor 2018 wordt nagestuurd. 

 

8. Lunch en rondleiding Stadskantoor Venlo 

Het Stadskantoor van de gemeente Venlo is ontworpen en gebouwd volgens het principe van 

Cradle tot Cradle (C2C). Afval bestaat niet. Alle producten zijn een voedingsbodem voor iets 

nieuws. Producten worden zó ontworpen, dat er na gebruik de grondstoffen weer opnieuw 

gebruikt kunnen worden en voordeel oplevert voor mens, milieu en economie. 

Aansluitend aan de vergadering is er de gelegenheid deel te nemen aan een rondleiding om 

te bekijken hoe dit principe in de praktijk is toegepast. 

U ziet een voorproefje op http://stadskantoorvenlo.nl/.  

 

Voor een broodje wordt gezorgd. 

 

 


