Datum: 8 december 2017

Agenda
Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Datum en tijd
Donderdag 14 december van 10.00 – 12.00 uur.
Plaats
Brasserie Rhoonse Polder
Veerweg 2A, 3161 EX Rhoon

1.

Opening en mededelingen

2.

Verslag vorige vergadering, dd 21 september 2017
Bespreken verslag vorige vergadering (bijlage 1).

3.

Gebiedsontwikkeling Voorne Putten; de Geuzenlinie
De gemeenten op het eiland Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en
Westvoorne) werken gezamenlijk aan het Gebiedsprogramma Geuzenlinie, waarin recreatie,
verkeer en vraag naar werkgebieden gecombineerd wordt met waterberging. De opgaven
voor waterveiligheid worden gecombineerd met de door de gemeente gewenste
ontwikkelingsrichting van de noordrand van het eiland. Het is een overgangsgebied dat
parallel ligt aan de wereldhaven Rotterdam (met een eigen haven industrieel complex) en de
groenblauwe openheid van de zuidwestelijke Delta. Ambitie is te komen tot een
landschappelijke buffer met ruimte voor een beperkt aantal kwalitatief hoogwaardige
bedrijven en recreatieve voorzieningen. Esther Nouws begeleidt het project, vertelt over
plannen en de rol en inzet van de gemeenten.

4.

Zoet-zout getijdenatuur
De werking tussen zoet en zout geeft een bijzondere flora en fauna. Zeker als daar getijden
op van invloed zijn. Gemeenten ontdekken steeds meer de aantrekkelijkheid van de rivier en
de mogelijkheden voor het stimuleren van natuur. Niek Koppelaar vertelt hoe dit in het
gebied rondom Rotterdam uit werkt.

5.

Deltaprogramma Rivieren; gemeentelijke betrokkenheid
In het Deltaprogramma Rivieren wordt gewerkt aan de actualisatie van de Voorkeursstrategie
en het opstellen van een Lange Termijn Ambitie Rivieren om de uitwerking van het krachtig
samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming concreet te maken. Ter vergadering een
toelichting op de stand van zaken. Wij willen vooral in gaan op de volgende vragen:
* Hoe neemt u uw college en raad mee in de ontwikkelingen?
* Hoe wilt u als gemeente betrokken worden in het komende proces voor de lange termijn?
* Wat vraagt een MER van een gemeente en bent u daar op voorbereid?

6.

Actualiteiten, lokale en regionale 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
Vergaderschema voor 2018 volgt.

Bijlage 1

