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Inleiding 
 
De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) is ontstaan vanuit een gezamenlijk opgave: hoe 
houden wij als gemeenten grip op de waterkwaliteit van onze rivieren. Daar is de eerste tien jaar 
hard aan gewerkt. Later zijn de activiteiten verbreed naar het beleid omtrent waterkwaliteit en de 
gevolgen van het waterbeleid voor ons grondgebied. Via de koepel VNR is informatie en kennis 
uitgewisseld en het standpunt van gemeenten onder de aandacht gebracht. 
Het accent is, na de hoogwaters van 1993 en 1995 en recent de rapportage van de Deltacommissie 
(commissie Veerman), meer komen te liggen op veiligheid, het creëren van ruimte voor de rivier en 
het integreren van alle met de ligging aan een rivier verbonden functies. Allemaal onderwerpen 
waar in 2009 in VNR verband aandacht aan is besteed. Daarover leest u meer in dit jaarverslag. 
 
In 2009 is het Nationaal Water Plan definitief geworden. De uitwerking hiervan vindt plaats in 2010 
en verder. Een goede aanleiding voor gemeenten om in gezamenlijkheid activiteiten op te pakken 
en kennis en informatie uit te wisselen. Door de inzet van VNR-leden wordt de gemeentelijke 
vertegenwoordiging in overlegstructuren voldoende gewaarborgd. 
Van een actievereniging tegen watervervuiling is de VNR uitgegroeid tot een breed georiënteerd 
dynamisch netwerk van ca. 90 riviergemeenten. Daar stonden wij in 2009 voor en werken wij in 
2010 hard aan verder. 
 
H. Zomerdijk 
Voorzitter VNR 
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Samenstelling bestuur, taakgroepen en bureau 
 
Algemeen 
De VNR is een vereniging, gemeenten zijn lid. Een gemeente vaardigt de burgemeester of 
wethouder af die water in de portefeuille heeft. Riviertaksgewijs, in de vorm van taakgroepen, 
wisselen de bestuurders kennis en informatie uit en worden zij geïnformeerd over ontwikkelingen. 
Het gaat om de taakgroepen: 

• Maas 
• Rijn/Waal 
• IJssel 
• Westerschelde 

Verder kent de VNR een bestuur, dat bestaat uit een dagelijks bestuur en de taakgroepvoorzitters. 
Het bestuur en de taakgroepen worden ondersteund door het VNR bureau. De financiële 
administratie wordt verzorgd door de gemeente Sliedrecht. 
 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep is het bestuur van de VNR en kende in 2009 de volgende samenstelling: 

Voorzitter   Dhr. H. Zomerdijk 
Secretaris / penningmeester Dhr. R.G. van de Ven 
Lid (taakgroep IJssel)  Dhr. A. van Oosten 
Lid (taakgroep Maas)  Dhr. G. Peeters (tot en met november 2009) 
    Dhr. G. IJff (vanaf december 2009) 
Lid (taakgroep Westerschelde) Mw. M.M.D. Vermue-Vermue 

De taakgroep Rijn/Waal is waarnemend voorgezeten door de heer Van de Ven. 
 
 
VNR bureau 
Het bureau van de VNR is ondergebracht bij Kobessen Milieu BV. De werkzaamheden zijn zowel 
secretarieel als inhoudelijk van aard. 
De volgende medewerkers hebben activiteiten uitgevoerd voor de VNR: 

Adviseur bestuur  Dhr. T. Gijzel 
Projectleider   Dhr. J. Geerdink 
Secretariële ondersteuning Mw. S. Gudden 
Ondersteuning    Mw. T. Siebelink (januari 2009) 

 
 
Leden 
In 2009 waren 89 gemeenten lid van de VNR. Er hebben zich geen leden (gemeenten) afgemeld en 
geen leden aangemeld. Wel is een aantal wethouders tussentijds afgetreden en is daarmee de 
afvaardiging van een gemeente van samenstelling gewijzigd. 
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Activiteiten 2009 
 
Organisatorisch 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep van de VNR (het dagelijks bestuur en de taakgroepvoorzitters) heeft in 2009 vier keer 
vergaderd, onder voorzitterschap van de heer Zomerdijk. 
Er is gesproken over het VNR bureau, het bestuur heeft zorg geuit over de voortgang van de 
werkzaamheden van het bureau.  
Verenigingsaangelegenheden als begroting en jaarrekening zijn aan de orde geweest, evenals het 
voorbereiden van de jaarvergadering. Dit jaar is een contributieverhoging voorgesteld (tot 5,4 

eurocent per inwoner) aan de leden, hier is in beperkte mate mee ingestemd. De verhoging tot 4,5 
eurocent per inwoner is bedoeld om het activiteitenniveau van de VNR de komende jaren op peil te 
houden. 
De opkomst en betrokkenheid van taakgroepen is niet altijd even hoog. Besloten is om na de 
verkiezingen van 2010 de ledenwerving en het ledenbehoud actief op te pakken. 
 
 
Taakgroep Maas 
De taakgroep Maas is in 2009 vier keer bijeen geweest. De heer IJff heeft in de vergadering van 
november de heer Peeters opgevolgd als voorzitter van de taakgroep Maas. De heer Freij heeft als 
vice voorzitter de vergaderingen van juni en september geleid. 
 
Een onderwerp dat nadrukkelijk aan de orde was in de taakgroep Maas is de AMvB Ruimte en de 
planologische gevolgen daarvan voor de rivieren en ruimtereserveringen voor hogere rivierafvoeren. 
Het gaat bij de AMvB om rechtstreekse regels voor bestemmingsplannen ter bescherming van de 
afvoer en berging van rivierwater: 

• begrenzing rivierbed, stroomvoerend en bergend regiem; 
• planologische regiem voor de onderscheidende delen van de rivier; en 
• vastleggen van reserveringen voor de lange termijn voor rivierverruimende maatregelen. 

De manier waarop provincies met deze maatregel om gaan leidde tot discussie in de taakgroep, 
vooral over de vraag of er ‘over’ of ‘met’ de gemeente gesproken wordt. 
 
In de taakgroep Maas is communicatie een belangrijk onderwerp geweest in 2009. Aan de ene kant 
de communicatie met Rijkswaterstaat. RWS besteedt meer aandacht aan communicatie met het 
publiek. Hiertoe heeft RWS één centraal telefoonnummer (0800 – 8002) open gesteld, evenals één 
centrale website. Contact met RWS ten aanzien van vergunningen verloopt via de districtkantoren. 
In de taakgroepvergaderingen is een afgevaardigde van RWS aanwezig, zodat vragen van gemeenten 
direct aan RWS gesteld kunnen worden.  
Aan de andere kant kwam de communicatie van gemeenten en waterschappen met de burger over 
hoogwater en veiligheid aan de orde. Een voorbeeld werd gegeven over hoe in workshops met 
digitale communicatie plannen toegelicht en gevisualiseerd kunnen worden. 
 
De gemeente Wijchen deelde ervaring met het doorbreken van de bestuurscultuur in de gemeente 
bij planontwikkelingen in het kader van rivierverruiming. Het betrof het rivierverruimingsproject bij 
Batenburg. Daar liggen enkele kernen aan de rivier. Plannen zijn gepresenteerd: de positieve 
reactie van de betrokken bewoners daarop en hoe Rijkswaterstaat de situatie goed doorvoeld heeft, 
echt luisterde en adequaat reageerde op wat er onder de bevolking leefde heeft bijgedragen aan de 
voortgang van het project. 
 
De gemeente Horst aan de Maas presenteerde “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”. De Oude 
Maasarm tussen Ooijen en Wanssum vervulde tot en met 1995 een cruciale functie in de afvoer van 
hoogwaters op de Maas. Sinds de afsluiting van deze Maasarm met kades bij Ooijen en Blitterswijck 
is er sprake van een rivierkundig knelpunt. Door de bestaande kades te verhogen wordt het 
rivierkundig knelpunt groter en blijft het plangebied in de greep van strenge wetgeving waardoor 
nauwelijks verdere ontwikkelingen mogelijk zijn. Het ruimte bieden aan de rivier vormt de enige 
duurzame rivierkundige oplossing.  
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Natuurlijk zijn ook de vaste agendapunten aan de orde geweest in de taakgroep Maas. 
Terugkoppeling over nationale onderwerpen, waarbij het Nationaal Water Plan, het 
Deltaprogramma en de regeling overstromingsrisico’s uitgebreid aan de orde zijn geweest. En 
daarnaast de uitwisseling van ervaring tussen gemeentebestuurders aan de Maas met plannen op het 
gebied van water. 
 
 
Taakgroep Rijn/Waal 
De taakgroep Rijn/Waal is in 2009 vier keer bijeen geweest. De heer Van de Ven is in 2009 
opgetreden als waarnemend voorzitter. 
 
Een onderwerp dat meerdere keren is besproken, is de (Handreiking) ruimtelijke kwaliteit Nederrijn 
en Waal. De doelstelling van de Handreiking is een verbetering van de veiligheid bij hoog water en 
het creëren van een aantrekkelijk en leefbaar rivierengebied. De doelgroep voor de Handreiking 
bestaat uit bestuurders (waaronder provincies, VROM), ambtenaren, ontwerpers, Q-teams, burgers 
en initiatiefnemers. De betreffende rivieren zijn in verschillende trajecten onderverdeeld, waarbij 
er tevens een aantal deelgebieden zijn aangemerkt. In de vergaderingen is hierop een toelichting 
gegeven. Ruimtelijke kwaliteit komt tot uiting in vier lagen: 

• Natuurlandschap; 
• Cultuurlandschap; 
• Netwerken; 
• Beleving. 

In de taakgroepvergaderingen is uitgebreid besproken hoe hier als gemeente mee om te gaan. 
 
Ook Natura 2000 en de gevolgen daarvan voor gemeenten is uitgebreid besproken. Zo kan het beleid 
op het gebied van bijvoorbeeld de ontwikkeling van recreatieve mogelijkheden stagneren door de 
maatregelen in het kader van Natura 2000. Bij meerdere gemeenten zijn zulke voorbeelden te 
noemen. Op nationaal niveau moet bekeken worden hoe hier een juiste afweging in te maken is. 
 
Een regionale presentatie is gegeven over de NURG (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) 
Heesseltsche Uiterwaard. De spanning in dit (al lang lopende) traject zit in het met elkaar verenigen 
van de natuurdoelstellingen (hoog-, midden- en laagdynamische zones) met het behoud van 
(kleinschalig agrarisch) cultuurlandschap (met “normale Nederlandse koeien”) en het bereikbaar 
houden (“rondje kunnen lopen”) van de Waaloever voor de bevolking. En daarnaast een 
veiligheidsdoelstelling. Maatschappelijk is het daarom een gevoelig project met voor College en Raad 
een groot afbreukrisico. Boeiend voor andere bestuurders om een kijkje in deze keuken te nemen. 
 
Een andere regionale presentatie ging over de herinrichting Munnikenland. Dit project is één van de 
Ruimte voor de Rivier-projecten. Bij dit project werkt het Waterschap samen met enkele andere 
overheden aan de herinrichting van het Munnikenland, waarbij het doel van het project niet alleen de 
verbetering van de veiligheid tegen overstromen in het kader van de RvdR is, maar ook het versterken 
van zowel de ecologische kwaliteit als de cultuurhistorische identiteit van het plangebied. Een goed 
voorbeeld waarmee inspiratie opgedaan kan worden. 
 
Verder is er iedere vergadering terugkoppeling geweest van landelijk wateroverleg. De heer 
Zomerdijk is aanwezig bij de vergaderingen van het Nationaal Water Overleg (NWO) en koppelt in 
de vergadering van de taakgroep direct terug over wat besproken is. In het NWO is uitgebreid 
gesproken over de richtlijn overstromingsrisico’s, het Nationaal Water Plan en het Deltaprogramma. 
Het Nationaal Water Plan is, na inspraak, nu vigerend beleid. Het Deltaprogramma (deelprogramma 
Rivierengebied) is een direct uitvloeisel daarvan en zal in 2010 veel aandacht vergen van de 
taakgroep. Aan de ene kant om inbreng te leveren, aan de nadere kant om gemeenten te 
informeren hoe het Deltaprogramma vorm krijgt. 
En natuurlijk kreeg iedere gemeente de kans om ontwikkelingen in de eigen gemeente op het 
gebied van water toe te lichten en andere bestuurders te vragen om advies over hoe om te gaan 
met bepaalde vraagstukken. 
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Taakgroep IJssel 
De taakgroep IJssel is in 2009 vier keer bijeen geweest. De heer van Oosten is voorzitter van deze 
taakgroep, met als vice voorzitter de heer Hollander. 
 
Een belangrijk onderwerp waarover is gesproken is Natura 2000, waarin het opstellen van de 
beheerplannen een belangrijke opgave was. Meerdere gemeenten hebben net een andere opgave als 
het gaat om de bescherming van flora en fauna. In de taakgroep is besproken hoe een gemeente 
daar mee om kan gaan en hoe maatschappelijke participatie vorm gegeven kan worden. 
 
Daarnaast is de AMvB Ruimte aan de orde geweest, om de koppeling met Ruimte voor de Rivier te 
bespreken en te borgen. De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige 
en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het schept ruimte voor ontwikkeling uitgaande 
van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en verschuift het accent van het stellen van 
ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De nota ondersteunt 
gebiedsgerichte ontwikkeling. Ruimte voor de Rivier is een programma waarin gebiedsgerichte 
ontwikkeling centraal staat. In meerdere vergaderingen is aan de orde geweest hoe de diverse 
gemeenten hier mee om gaan en hun relatie met Rijk en provincie vorm geven. 
 
In de koffie- en theeschenkerij Fortmonder is een uitgebreide presentatie gegeven van de 
ontwikkelingen die plaats vinden in de Fortmonder uiterwaarden. Dit in het kader van het Ruimte 
voor de Rivierproject IJsseluiterwaarden Olst. Zo kon ter plaatse bekeken worden hoe ruimtelijke 
ontwikkeling in de praktijk toegepast wordt. In het project wordt integraal aandacht besteed aan 
Ruimte voor de Rivier, nieuwe natuur, bodemsanering, het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en 
de recreatieve beleving.  
 
In een van de vergaderingen is toegelicht hoe het project IJsseldelta, rondom Kampen en Zwolle, 
tot stand is gekomen. Dit is ook een project in het kader van Ruimte voor de Rivier, om te komen 
tot een grotere afvoer van de rivier. De gemeenten zijn onderdeel van dit grootschalige project, 
maar hebben wel te maken met hun inwoners en andere belangengroepen. Met dit project kon ook 
het buitengebied van de gemeenten aantrekkelijker gemaakt worden. 
 
Natuurlijk was er, als standaard onderdeel van de agenda van de taakgroep, terugkoppeling over 
landelijke onderwerpen als het Deltaprogramma en normering voor veiligheid. Deze twee 
programma’s waren in 2009 nog van een zeer abstract niveau en moesten vorm krijgen, maar zullen 
in 2010 hun impact hebben op de activiteiten van de taakgroep. 
 
 
Taakgroep Westerschelde 
De taakgroep Westerschelde heeft in 2009 niet vergaderd. Voorzitter van de taakgroep is mevrouw 
Vermue-Vermue. Met de aangesloten gemeenten is wel gesproken over de toegevoegde waarde van 
de taakgroep, gezien het bredere overleg (met meerdere overheden) dat er in de Delta plaats vindt. 
Vier gemeenten hebben hun lidmaatschap per 2010 opgezegd. Er wordt bekeken in hoeverre het 
Westerscheldeoverleg kan worden uitgebreid tot gemeentelijk overleg over de Zuidwestelijke Delta 
(in het kader van het Deltaprogramma, maar ook de nadere uitwerking van Natura 2000). 
Het secretariaat van de taakgroep Westerschelde wordt verzorgd door de gemeente Borsele. 
 
 
Jaarvergadering 
Op 1 juli heeft de jaarvergadering plaats gevonden bij het Waterschap Rivierenland in Tiel. De 
Directeur Veiligheid heeft een toelichting gegeven op de activiteiten van het Waterschap op dit 
gebied. In de ochtend is het huishoudelijke deel behandeld: waar naar toe met de VNR en wat is 
daarvan de financiële consequentie? Aanwezigen staan achter de doelstelling van de VNR en de 
manier waarop de taken uitgevoerd worden. De stuurgroep had graag nog een stapje verder gewild. 
Er is besloten tot een contributieverhoging van € 0,032 naar € 0,045 per inwoner.  
In de middag zijn inhoudelijke onderwerpen behandeld; het Deltaprogramma, Waalweelde en het 
EMAB-project Stadsfront Tiel (inclusief excursie). 
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Website 
Op de website van de VNR, www.VNRgemeenten.nl staat een algemeen verhaal over het bestaan en 
de werkzaamheden van de VNR. Daarnaast is de samenstelling van de stuurgroep en de taakgroepen 
benoemd. Bijeenkomsten en vergaderingen van de VNR zijn op de site vermeld. 
 
 
Riviergemeenten 
De papieren nieuwsbrief van de VNR “Riviergemeenten” is in 2009 niet uitgebracht.  
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Inhoudelijk 
 
Nationaal Water Overleg (NWO) 
In het Nationaal Water Overleg (NWO) hebben gemeenten, provincies en waterschappen elk 3 
vertegenwoordigers. De gemeentelijke delegatie wordt getrokken door de VNG. Er zijn vijf 
bestuurders beschikbaar voor deelname:  

• Mw. I. Adema (burgemeester Veghel) namens de VNG; 
• Dhr. P. IJssels (burgemeester Gorinchem) namens de VNG; 
• Dhr. J. Wienen (burgemeester Katwijk) namens de VNG; 
• Dhr. H. Zomerdijk (burgemeester Duiven) namens de VNR; 
• Dhr. R.G. van de Ven (wethouder Sliedrecht) namens de VNR. 

In principe zijn twee leden namens VNG en één namens VNR aanwezig bij de vergaderingen. De heer 
Zomerdijk is woordvoerder als het om hoogwaterbescherming gaat.  
Voorafgaand aan de vergaderingen wordt een gezamenlijke annotatie VNR en VNG opgesteld en 
waar nodig is er gezamenlijk vooroverleg. 
Onderwerpen die op de agenda stonden in 2009 waren: het Nationaal Waterplan, de Deltawet en 
vormgeving van het Deltaprogramma, hoogwater-beschermingsprogramma, realisatie PKB Ruimte 
voor de Rivier, knelpunten waterveiligheid in buitendijkse gebieden, implementatie ROR (Richtlijn 
Overstromingsrisico’s), nieuwe normering waterkeringen, Management Overstromingen 
(kabinetsreactie op TMO). 
In de loop van 2009 zijn het LBOH (Landelijk Bestuurlijk Overleg Hoogwaterbescherming) en het 
LBOW (Landelijk Bestuurlijk Overleg Water) opgegaan in het NWO. 
 
 
Directeurenoverleg Water (DWO) 
Het Directeurenoverleg Water (DWO) is het ambtelijk voorportaal voor het NWO. Zowel de VNG als 
het VNR-bureau (de heer Gijzel) zijn daar in vertegenwoordigd. Het is een afstemoverleg tussen de 
partijen, met een preadvies aan het NWO. Voor technische uitwerkingen kan het eindstation zijn, al 
dan niet ter kennisname aan het NWO. Voorafgaand aan het DWO vindt een agendaoverleg plaats, 
dat de agenda van het DWO voorbereidt en aan het DWO een voorstel doet voor de agenda van het 
NWO. De VNR is hiervan agendalid. 
De drie generieke deelprogramma’s van het Deltaprogramma lopen via het DWO. Ook bij deze 
onderwerpen is afstemmen en preadvies het uitgangspunt. 
 
 
Afstemoverleg Waterveiligheid 21e eeuw 
Het beleidsproject ‘waterveiligheid 21e eeuw’ (WV 21) is een aantal jaar geleden ontstaan. Dit 
project werd ondersteund door een ambtelijke begeleidingsgroep. Het onderwerp is in 2009 
onderdeel geworden van het Nationaal Water Plan. Het afstemoverleg is omgevormd tot de 
ambtelijke begeleidingsgroep voor het generieke deelprogramma waterveiligheid van het 
Deltaprogramma. De heer Gijzel is namens het VNR bureau hier bij betrokken. 
 
 
Inspraakreactie op Nationaal Water Plan (NWP) 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft hard gewerkt aan het opstellen van het eerste 
Nationaal Waterplan (NWP). Als koepelorganisatie is de VNR betrokken geweest bij de 
totstandkoming van dit NWP. De VNR kon zich in hoofdlijnen vinden op de ideeën zoals beschreven 
in het NWP. Toen het NWP in het tweede kwartaal van 2009 open stond voor inspraak heeft de VNR 
een reactie gegeven met twee schoten voor de boeg en één zorgpunt:  
Wat de waterhoeveelheden betreft waarmee voor de Rijn en Maas rekening wordt gehouden heeft 
de VNR zich bij voorbaat uitgesproken tegen reacties van anderen om met hogere maatgevende 
waterafvoeren rekening te houden dan 18.000 m3/sec bij Lobith en 4.600 m3/sec bij Eijsden. 
Wat de waterverdeling over de Rijntakken betreft geeft de VNR in overeenstemming met het 
ontwerp-Nationaal Waterplan aan vast te houden aan de waterverdeling bij 16.000 m3/sec en 
18.000 m3/sec zoals voorzien in de PKB Ruimte voor de Rivier. Een eventuele noodzaak daaraan te 
tornen dient onomstotelijk te volgen uit de studies naar de Zuidwestelijke Delta en het 
Drechtstedengebied. 
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Het zorgpunt betreft de samenhang tussen de verschillende groepen ingrepen in de rivieren. 
Waar dit IVM cq Ruimte voor de Rivier, Natura 2000, NURG, KRW-maatregelen en 
rivierafvoerversterkend uiterwaardenbeheer betreft is integrale planvorming een must. Met per 
deelbelang ruimte voor compensatie voor niet volledig op de gewenste plaats gehaalde 
doelstellingen. 
Communicatie naar de bevolking, inclusief overheden en belangenorganisaties, die de integrale 
planvorming ondersteunt is daarbij essentieel. Dit om te voorkomen dat ‘niet door de hond gebeten 
worden’ onverwacht een ‘kattenbeet’ oplevert. 
 
 
(Kwartiermakers) Deltaprogramma 
In 2008 heeft de heer Veerman met zijn Deltacommissie advies gegeven over de manier waarop 
Nederland zich moet beschermen tegen overstroming (zowel via de rivier als vanuit zee). Het 
Kabinet heeft hier nog in 2008 een reactie op gegeven. Door een projectteam met daarin 
vertegenwoordigers van Rijk, provincies en waterschappen is de organisatorische uitwerking van het 
Deltaprogramma ter hand genomen. In dit proces is het bestuur van de VNR geraadpleegd en 
bijgepraat. Het verdere proces is gevolgd via DWO en NWO. Het onderwerp Deltaprogramma krijgt 
in 2010 uitwerking in de drie generieke en zes regionale programma’s. 
 
 
(Klankbordgroep) Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 
ROR staat voor Richtlijn Overstromingsrisico’s, een Europese richtlijn. De ROR verplicht de EU-
lidstaten tot informatie-inwinning, overleg en planvorming voor nationaal en grensoverschrijdend 
beheer van overstromingsrisico's. Een belangrijk doel is om de Europese samenwerking op het 
gebied van overstromingen te versterken om zo ook op lange termijn het risico van overstromingen 
te kunnen beheersen. Deze richtlijn moet geïmplementeerd worden in nationale wetgeving. Dit 
gebeurde onder de naam IMPRO (Implementatie Richtlijn Overstromingsrisico’s) en kende de 
werkgroepen IMPRO-J (juridisch), IMPRO-K (kaarten) en IMPRO-P (plannen). IMPRO werd begeleid 
door een ambtelijke klankbordgroep, de heer Gijzel name namens de VNR deel. In de werkgroepen 
werden werkprocessen ontworpen en zijn keuzes rond de te produceren (grotendeels verplichte) 
kaarten en de op te stellen risicobeheerplannen gemaakt. 
 
 
Projectteam buitendijkse veiligheid  
In dit project werd ten behoeve van de definitieve versie van het Nationaal Water Plan een 
inventarisatie gemaakt van knelpunten op het gebied van buitendijkse veiligheid voor woon-, werk- 
en recreatieve voorzieningen. Het gaat hier om een nationaal project, waarbij naast de rivieren ook 
de kust en grote wateren als het IJsselmeer en de Zuidwestelijke Delta beschreven worden. De 
inbreng van de VNR was vooral gericht op het aanleveren van informatie over EMAB (Experiment Met 
Aangepast Bouwen), de specifieke verantwoordelijkheid van gemeenten voor het bestemmen van 
buitendijkse gronden en het Zuid-Hollandse project (het ontwikkelen van instrumenten op vooral 
provinciaal niveau voor het verantwoord buitendijks ontwikkelen / bouwen van woongebieden). Het 
project krijgt in 2011 in het kader van het Deltaprogramma, deelprogramma Waterveiligheid, een 
vervolg: invullen van kennishiaten op dit gebied, al dan niet laten gelden van een vorm van 
basisveiligheid buitendijks en verbetering van de communicatie over buitendijkse risico’s en 
verantwoordelijkheden. 
 
 
Bestuurlijk Overleg Bovenrivieren (BOB) 
Van oorsprong is het Bestuurlijk Overleg Bovenrivieren (BOB) een bestuurlijke overleggroep zonder 
formele verantwoordelijkheid. Doel was om de realisatie van de PKB Ruimte voor de Rivier (en 
samenhangende projecten als NURG) te volgen. Het BOB heeft later voor Natura 2000 en vervolgens 
de pilot dijkring 43 in het kader van waterveiligheid de functie van stuurgroep gekregen. De heren 
Zomerdijk en van Oosten zijn afgevaardigden van de VNR in dit overleg. 
 
 
Procesgroep Bovenrivieren cq Procesgroep Ruimte voor de Rivier 
De procesgroep is het ambtelijk vooroverleg om de agenda voor het BOB vast te stellen. De 
procesgroep is niet bedoeld als ‘ambtelijke begeleidingsgroep’. De heer Geerdink heeft namens de 
VNR (bureau) deel genomen. 
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(Klankbordgroep) Natura 2000 
De provincie Gelderland stelt de beheerplannen voor de buitendijks gelegen N2000 gebieden 
(inclusief de Utrechtse) op. Het BOB is voor deze gebieden de bestuurlijk verantwoordelijke. Dit 
N2000 proces kent ook een brede klankbordgroep. De VNR is hierin vertegenwoordigd geweest door 
de heren Gijzel en Geerdink van het bureau. 
 
 
Projectteam Dijkring 43 
In het Nationaal Water Plan staat een aantal gebieden aangewezen om de drie lagen van 
waterveiligheid in een gebiedsontwikkelingsproces uit te testen. Een van die gebieden is Dijkring 43 
(Betuwe en Tieler- en Culemborger waarden). Het gaat dan om het vorm geven van: 

• Preventie: overstroming voorkomen door er voor te zorgen dat de dijken en duinen voldoen 
aan de daarvoor vastgestelde norm; 

• Ruimtelijke ordening: een duurzame inrichting van het gebied;  
• Rampenbeheersing: een betere organisatorische voorbereiding op een mogelijke 

overstroming. 
De heer Gijzel neemt namens de VNR deel aan het projectteam, om gemeentelijke inbreng te 
borgen. 
 
 
Project Kribverlaging 
Het project Kribverlaging is een project in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier. Het gaat om 
kribverlaging in de Waal en zo mogelijk ook in het Pannerdens Kanaal. De vraag staat centraal hoe 
de kribben vorm te geven. Er moet rekening worden gehouden met technische aspecten als 
scheepvaart en uitvoeringseisen, maar ook belevingsaspecten. Bijkomend is de discussie over 
eventueel medegebruik door (recreatieve) gebruikers van de uiterwaarden. Op dit moment is langs 
de Waal (direct benedenstrooms bij Nijmegen) een pilot van ca 100 kribben in uitvoering. 
In de taakgroep Rijn-Waal van de VNR is het onderwerp regelmatig aan de orde geweest, om de 
communicatie naar gemeenten vorm te geven. Het VNR bureau is aanwezig geweest bij 
informatiebijeenkomsten / klankbordgroep over dit onderwerp. 
 
 
Waalweelde 
Gemeenten langs de Waal wilden als regio gaan voldoen aan de opgave om, zoals beschreven in de 
PKB Ruimte voor de Rivier, 16.000 m3/sec water af te kunnen voeren. Zij wilden dit niet via 
kribverlaging oppakken, maar komen met een integrale gebiedsaanpak. De provincie Gelderland 
heeft het project omarmd en ondersteund, maar wel met de blik gericht op de toekomst (afvoer 
van 18.000 m3/sec bij Lobith). De gemeenten langs de Waal zijn hierbij betrokken. Het is een 
voorbeeldproject dat regelmatig in de taakgroep Rijn/Waal aan de orde is. 
 
 
Internationaal overleg 
Internationaal worden activiteiten op het gebied van water afgestemd. Zo ook over de Rijn. In de 
Arbeitsgruppe NRW / werkgroep Hoogwater overleggen de provincie Gelderland en het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat (RWS Oost Nederland) met Nordrhein-Westfalen. In het verleden werd 
gewerkt aan de Niederrhein-studie: hoeveel water krijgen wij in extreme situaties te bergen. De 
laatste drie jaar is de aandacht gericht op risico’s via grensoverschrijdende dijkringen. 
Waterschappen hebben vanaf het begin actief aan dit overleg deelgenomen. Vanuit de VNR worden 
de activiteiten de laatste jaren gevolgd, maar vanwege capaciteitsgebrek is er geen actieve inbreng 
meer.  
De Internationale Rijn Commissie (IRC), van Zwitserland tot Nederland, kent een Nederlandse 
afvaardiging. De VNR krijgt de vergaderstukken doorgestuurd en kan desgewenst daarop reageren en 
inbreng leveren. 
In de Internationale Maas Commissie (IMC) overleggen Frankrijk, België en Nederland over 
onderwerpen die de Maas aan gaan. Van de IMC krijgt de VNR de vergaderstukken toegestuurd, waar 
nodig wordt actie ondernomen. De heer Peeters maakte deel uit van de Nederlandse delegatie. 


