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Voorwoord 

De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten is een 

mooie vereniging om voorzitter van te zijn. Het geeft 

energie om een netwerk op te bouwen en te onder-

houden van gemeentelijk bestuurders die zich ver-

antwoordelijk voelen voor  leefbare rivieren die door 

hun gemeente stromen. Met aandacht en gevoel 

voor de dreiging van het rivierwater, maar vooral 

met een blik op de kansen die de rivier een gemeen-

te biedt.

De kansen zijn aanleiding voor levendige discussies 

van bestuurders onderling. In 2014 wijzigde, na de 

gemeenteraadsverkiezingen, de samenstelling van 

de taakgroepen en het bestuur van de VNR. Een goe-

de gelegenheid om met elkaar te inventariseren wel-

ke onderwerpen van belang zijn en waar de aandacht 

op gericht moet worden. Dit heeft geresulteerd in het 

Werkplan 2015 – 2018. In 2015 zijn bestuur, leden en 

medewerkers met de uitvoering aan de slag gegaan. 

Daarover leest u in dit jaarverslag.

In het jubileumjaar, ook in 2014, het 25 jarig bestaan 

van de VNR, is veel aandacht besteed aan de schoon-

heid van de rivier. Dat is een onderwerp wat in en 

na 2015 blijvend op de agenda staat en regelmatig 

over gesproken wordt. In 2015 ging het Deltapro-

gramma een nieuwe fase in; van planvorming naar 

programmering. De structuren en werkwijze zijn hier 

op aangepast, ook de VNR heeft de nieuwe dynamiek 

in de eigen werkwijze en organisatie vorm gegeven. 

De inbreng van het gemeentelijk geluid blijft nodig 

en essentieel in goede planvorming, de VNR heeft 

hier in een coördinerende en regisserende rol in het 

rivierengebied.

Het jaar 2015 bleef een dynamisch jaar voor de ont-

wikkeling van de grote rivieren. De VNR is daar in 

mee gegaan en steeds meer in beeld als partij om 

rekening mee te houden en contact mee aan te gaan. 

De uitdaging om in beeld te blijven en de kansen die 

er liggen op en rond de grote rivieren met elkaar in 

gezamenlijkheid op te pakken zien we met vertrou-

wen tegemoet.

Jos Penninx

Voorzitter VNR 
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01  Wat is de VNR?

Inleiding

De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten is een 

platform voor bestuurders. Binnen het netwerk van 

ongeveer 80 riviergemeenten kunnen de bestuur-

ders kennis en informatie uitwisselen, standpunt be-

palen en waar nodig belangen behartigen waar het 

gaat om onderwerpen die de grote rivier betreffen. 

Zij doen dit per riviertak in taakgroepen en tijdens 

de Jaarvergadering. Het bestuur is verantwoordelijk 

voor het beleid van de vereniging. De geluiden uit en 

inbreng van de leden is hiervoor de basis. De inbreng 

van leden is essentieel. Daarnaast stuurt het bestuur 

het bureau aan en vertegenwoordigt de VNR in diver-

se gremia. De kennis en contacten van de bestuurs-

leden zijn een waardevolle basis voor de uitvoering 

van werkzaamheden. 

De vereniging wordt ondersteund door het VNR bu-

reau, dat de werkzaamheden uit voert.

De VNR werkt al ruim 25 jaar aan een diversiteit aan 

onderwerpen. Per jaar verschilt de aandacht en pri-

oriteit.

Om de aandacht en prioriteit vast te stellenis  het 

‘Werkplan VNR 2015-2018 opgesteld. Hierin staat 

de werkwijze beschreven en de onderwerpen waar 

aandacht aan wordt besteed. Per jaar wordt bekeken 

wat de prioriteit is en waar de accenten liggen. In dit 

jaarverslag wordt terugkoppeling gegeven op basis 

van het werkplan.

Structuur VNR

De leden zijn georganiseerd in taakgroepen langs 

de riviertakken IJssel, Rijn/Waal en Maas. Drie keer 

per jaar is er overleg. Daarnaast wordt ieder jaar de 

Jaarvergadering gehouden, waarbij alle leden geza-

menlijk uitgenodigd worden. Een diversiteit aan on-

derwerpen wordt gepresenteerd, waarna onderling 

discussie wordt gevoerd, kennis en ervaring uitgewis-

seld en waar nodig standpunt bepaald.

Het bestuur van de VNR komt vier keer per jaar bij-

een of zoveel vaker als gewenst. Het bestuur stemt 

VNR beleid en huishoudelijke zaken af en bespreekt 

de uitkomsten van de Jaarvergadering en taakgroep-

vergaderingen. Waar nodig worden acties uitgevoerd 

door bureau en/of bestuur. Het bestuur stuurt het 

bureau aan.
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Taakgroep Maas

Voorzitter: 

de heer Prosman, wethouder gemeente Aalburg. 

Vice Voorzitter: 

de heer Teeuwen, wethouder gemeente Venlo. 

Bijeen geweest op: 

6 maart in Maasdriel: Deltaprogramma Maas, Inter-

nationale Maas Overleg, actualiteiten over meerdere 

onderwerpen

12 juni kasteel Wijchen: Ruimtelijke Adaptatie, Struc-

tuurvisie Venlo, actualiteiten

13 november Peel en Maas: evaluatie Beleidslijn Gro-

te Rivieren, Schaduwschade en Schone Maas

Taakgroep Rijn/Waal

Voorzitter: 

de heer de Gelder, wethouder gemeente Werken-

dam. 

Vice voorzitter: 

de heer Geerdes, wethouder gemeente Houten. 

Bijeen geweest op:

12 maart in Vianen: pilot Ruimtelijk instrumentarium 

Dijken, Deltaprogramma Rijn, actualiteiten

18 juni in West Maas en Waal: Ruimtelijke Adaptatie, 

MIRT onderzoek Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, 

actualiteiten

19 november in Neder-Betuwe: evaluatie Beleids-

lijn Grote Rivieren, Schone Rivieren, gebiedsplan 

Schoonhoven

Taakgroep IJssel

Voorzitter: 

mevrouw Olland, wethouder gemeente Rheden. 

Vice voorzitter: 

de heer Veldhoen, wethouder gemeente Kampen. 

Bijeen geweest op:

26 maart in Brummen: duurzame voedselketens 

langs de IJssel, Deltaprogramma voortgang, Pro-

gramma Stroomlijn, actualiteiten

25 juni in Kampen: Ruimtelijke Adaptatie, Project IJs-

sel Vecht Delta, actualiteiten (w.o. Stroomlijn)

26 november op Future Green City in Den Bosch: 

evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren, Schone IJssel, 

beleef de IJssel



Jaarvergadering

Donderdag 8 oktober, Ruimte voor de Waal in Lent

Gastheer: 

programma Ruimte voor de Rivier

Onderwerpen: 

huishoudelijke vergadering, relatie tussen provincie 

en gemeente bij ruimtelijke opgaven, werkwijze en 

resultaat project Ruimte voor de Waal (inclusief ex-

cursie).

Bestuur

Voorzitter: 

de heer Penninx

Secretaris/penningmeester: 

de heer van de Ven

Vice voorzitter: 

de heer Prosman

Leden: 

de heer Teeuwen, de heer van Gelder, de heer Geer-

des, mevrouw Olland, de heer Veldhoen

Ambtelijke ondersteuning: 

mevrouw van der Hoeven en de heer Baten

Bijeen geweest op:

2 april, 3 juli, 4 september, 3 december

De regulier onderwerpen zijn aan bod geweest als 

begroting, financiële stukken, jaarplan, jaarverslag, 

uitkomsten taakgroepen. In september was er een 

brainstorm over de toekomst van Nederland en de 

rol van rivieren en de VNR daar in.
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Extra taakgroep

In de taakgroep Rijn/Waal is de grootte van de taak-

groep aan de orde gesteld. Dit was aanleiding om, 

onder leiding van de heer Prosman, een verkenning 

uit te voeren naar de behoefte aan een taakgroep 

West Nederland. Er zijn diverse gesprekken gevoerd 

met leden en potentiële leden. De conclusie is dat 

er vooralsnog geen behoefte is aan een nieuwe taak-

groep. Als er overlegstructuren van gemeenten zijn, 

die via de VNR sterker naar buiten kunnen treden, 

wordt er gezocht naar mogelijkheden om deze struc-

turen via de VNR te faciliteren. 

Aanpassen statuten VNR

De statuten van de VNR dateerden uit 1989, het jaar 

van oprichting. De statuten zijn in 2015 herschreven. 

Vooral het taalgebruik is aangepast, de doelstelling 

is opnieuw geformuleerd en de niet meer bestaande 

adviescommissie is verwijderd. De nieuwe statuten 

zijn in de Jaarvergadering aan de leden voorgelegd. 

Zij stemden unaniem in met de voorgelegde statu-

ten. Het bestuur zorgde voor verdere afhandeling.

Bureau

De werkzaamheden van het VNR Bureau worden uit-

gevoerd door Buro Ontwerp & Omgeving, mevrouw 

van der Hoeven, ondersteund door de heer Baten. 

Het gaat hierbij om het voorbereiden, bijwonen en 

uitwerken van de vergaderingen van het bestuur en 

de taakgroepen en de Jaarvergadering, het bijhou-

den van de website, het maken van de nieuwsbrief, 

ledencontact, maar ook het vertegenwoordigen van 

de VNR in divers overleg. De ondersteuning is secre-

tarieel, coördinerend en inhoudelijk van aard.

Met de nieuwe fase van het Deltaprogramma, gaat 

onderzoek door, vindt veel overleg plaats en is en 

blijft afstemming nodig. De functie gemeente am-

bassadeur Deltaprogramma bestaat niet meer. Het 

bestuur voelde de behoefte de gemeentelijke in-

breng in de diverse overlegstructuren in het Delta-

programma Rijn en Maas voor gemeenten te volgen, 

coördineren en structureren. Voor een periode van 

anderhalf jaar zijn middelen vrij gemaakt voor extra 

inzet van het VNR bureau (mevrouw van der Hoeven) 

op dit onderwerp.
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02  Waar houdt de VNR 
zich mee bezig?

Algemeen

De VNR houdt zich met een diversiteit aan onderwer-

pen bezig, waarvan de prioriteit per jaar kan verschil-

len.

De inhoudelijke onderwerpen staan beschreven in 

het werkplan VNR 2015-2018. Over de onderwerpen 

wordt kennis en informatie uitgewisseld tijdens de 

taakgroepvergaderingen en de Jaarvergadering en in 

de nieuwsbrief of op de website wordt actuele infor-

matie gegeven. Waar nodig kan de VNR via een brief 

of gesprek aandacht vragen voor een onderwerp of 

problematiek of een oplossing aandragen. 

Deltaprogramma Algemeen

Het Deltaprogramma is van ons allemaal, dus ook 

van gemeenten, inclusief raden, burgers, bedrijven 

en belangenorganisaties. Om vooral ook de laatsten 

mee te nemen in wat er speelt binnen het Deltapro-

gramma en wat er te verwachten is, vragen de be-

stuurders regelmatig aandacht voor algemene com-

municatie over het belang van waterbewustzijn in het 

algemeen en het Deltaprogramma in het bijzonder.

Waterveiligheid / normering

De afgelopen jaren is de VNR nauw betrokken ge-

weest, mede namens de VNG, bij het opstellen van 

de nieuwe normen en de waterveiligheid. De voorzit-

ter van de VNR bleef in 2015 lid van de bestuurlijke 

adviescommissie op dit onderwerp, om er alert op 

te zijn dat de normen ook in de uitvoering werkbaar 

zijn.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is opge-

nomen in het Deltaprogramma. Jaarlijks wordt de 

urgentie van de programmering tegen het licht ge-

houden. Gemeenten worden hier via de regionale 

stuurgroepen bij betrokken. 

Deltaprogramma Rivieren (Maas en Rijn)

De meeste leden van de VNR zijn betrokken bij het 

Deltaprogramma Rijn of Maas (Rivieren). Het Delta-

programma 2015 is eind 2014 opgeleverd en luidde 

een nieuwe fase in van het Deltaprogramma; van be-

leidsmatige planvorming naar het uitwerken van een 

programmering. Dat betekende een nieuwe organi-

satiestructuur. Gemeenten zijn daarin, via de VNR, 

weer een op goede plek in vertegenwoordigd.

Inhoudelijk was het zoeken naar hoe de nieuwe fase 

vorm te geven. Een brief van de Minister over de ver-

deling van 200 miljoen euro voor het op korte termijn 

uitvoeren van ruimtelijke maatregelen was aanlei-

ding voor intensief overleg. In de BO MIRT’s heeft dit 

geleid tot afspraken over het maken van een goed af-

wegingskader tussen dijkenmaatregelen en ruimtelij-

ke maatregelen als het gaat om het uitvoeren van de 

Voorkeursstrategie. Daar is eind 2015 veel aandacht 

aan besteed en vergt in 2016 opnieuw veel inzet.
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Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

Een deel van de leden van de VNR is betrokken bij 

het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden. Ge-

meenten praten mee in de gebiedscommissie en zijn 

aangesloten bij regionaal overleg. Door het agende-

ren van onderwerpen die spelen binnen Rijnmond 

Drechtsteden in de taakgroepvergaderingen, wordt 

de verbinding tussen de programma’s gelegd.

Ruimtelijke Adaptatie

Het onderdeel Nieuwbouw en Herstructurering is 

omgevormd tot het programma Ruimtelijke Adap-

tatie. Veel aandacht is gericht op de stad en welke 

maatregelen daar genomen kunnen worden in het 

kader van klimaatadapatie, hittestress en overstro-

mingen door piekbuien. Er is ook aandacht voor 

Meerlaagsveiligheid. In de taakgroepen is besproken 

hoe gemeenten ook langs rivieren ruimtelijk adap-

tief kunnen ontwikkelen. Het is een onderwerp dat, 

gezien de klimaatverandering, op de agenda van de 

VNR blijft staan, door er regelmatig aandacht aan te 

besteden.

Beleidslijn Grote Rivieren

De VNR heeft het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu gevraagd de Beleidslijn Grote Rivieren te eva-

lueren. De Beleidslijn bestaat sinds 2006, is op pun-

ten aangepast, maar gemeenten lopen in de uitvoe-

ring van plannen aan tegen de starre regels binnen 

de beleidslijn. Ook voor gemeentebesturen staat 

Waterveiligheid voorop, maar in de concrete uitvoe-

ring is volgens gemeenten meer maatwerk mogelijk 

en ruimte voor interpretatie nodig. I&M heeft gehoor 

gegeven aan de oproep en is een evaluatie gestart. 

De eerste helft van 2015 intern, de tweede helft ook 

extern. De VNR is nauw bij betrokken bij de uitvoe-

ring van de evaluatie. Onder andere door zitting te 

nemen in de begeleidingscommissie van de evalua-

tie. Maar ook door bij de leden voorbeelden van de 

uitwerking van de Beleidslijn te inventariseren en het 

regelmatig terugkoppelen van de voortgang in de 

taakgroepen en de nieuwsbrief.



Schaduwwerking in grootschalige projecten

Gemeenten blijven aandacht vragen voor de scha-

duwwerking van planvorming in grootschalige pro-

jecten, waar het gaat om schade bij burgers en 

bedrijven. Als een plan tot uitvoering komt, zijn er 

schaderegelingen. Als het om planvorming gaat, bij-

voorbeeld het Deltaprogramma, is er niets geregeld. 

Toch kan deze planvorming al een schaduw vooruit 

werpen en bijvoorbeeld een woning onverkoopbaar 

maken. Via de VNR zijn we op zoek naar mogelijkhe-

den om, in schrijnende gevallen, burgers en bedrij-

ven tegemoet te kunnen komen. De heer Prosman 

is op dit onderwerp het bestuurlijke aanspreekpunt.  

Er zijn artikelen verschenen in Binnenlands Bestuur. 

Daarnaast zijn contacten gelegd met de Rijks Univer-

siteit Utrecht, die onderzoek doet naar planschade. 

De onderzoeker heeft een presentatie gegeven in de 

taakgroep Maas en er lijken aanknopingspunten te 

zijn om verder mee aan de slag te gaan.

Schone Rivieren

Rijkswaterstaat heeft gehoor gegeven aan het ver-

zoek van de VNR om de opschoonregeling Maas uit 

te breiden naar alle regio’s van Rijkswaterstaat. Daar 

zijn zij actief mee aan de slag gegaan. Bij voorkeur 

in regionale projecten, gecombineerd met educatie 

en natuurontwikkeling. Gemeenten zijn hier nauw 

bij betrokken en in 2015 zijn ook opruimacties langs 

de bedijkte Maas en de Waal opgestart. In november 

is in de taakgroepen de stand van zaken gepresen-

teerd en hoe gemeenten verder betrokken kunnen 

worden. Doel is om ook langs Merwedes, Rijn, Lek en 

IJssel tot opschoonacties te komen.

Stroomlijn

Over het programma Stroomlijn is regelmatig gespro-

ken in de vergaderingen van de taakgroepen. Rijks-

waterstaat heeft werk uitbesteed aan derden. In de 

taakgroepvergaderingen bleek dat niet alle partijen 

hun rol even goed oppakten en dit leidde bij diverse 

gemeenten tot onrust over Stroomlijn. In VNR ver-

band is het gesprek met Rijkswaterstaat aan gegaan 

en bekeek RWS intern waar de problemen ontstaan 

zijn. Waar nodig is met gemeentebesturen gesproken 

en ook in de taakgroepvergaderingen is een toelich-

ting gegeven op de voortgang. Het programma blijft 

gevolgd worden.
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Contacten met Rijkswaterstaat

Gemeentebestuurders hebben contacten met ver-

schillende overheden. Contacten met Rijkswater-

staat zijn van belang als het gaat over het uitvoeren 

van projecten. Toch heeft niet iedere gemeente een 

goede ingang. Per taakgroep sluit nu een vertegen-

woordiger van Rijkswaterstaat aan bij de vergade-

ring, om vragen te kunnen beantwoorden of verder 

te brengen in de Rijkswaterstaatorganisatie. De con-

tacten met het programma Stroomlijn zijn inmiddels 

goed. De jaarvergadering is zelfs ondersteund door 

het programma Ruimte voor de Rivier. Er is een over-

zicht gemaakt van contacten met Rijkswaterstaat. 

Hieruit blijkt ook de complexiteit van de organisatie.

Overige onderwerpen

De VNR is aan de slag met een diversiteit aan onder-

werpen. De leden hebben onderwerpen benoemd 

die niet direct prioriteit hebben, maar als er actuali-

teit te melden is wel op de agenda verwacht worden. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

• Regionale projecten

• Scheepvaart (beroeps)

• Recreatie

• Richtlijn Overstromingsrisico (bij opstellen 

nieuwe plannen wellicht actueel)

• Natura 2000, verdere uitwerking

• Kribverlaging / langsdammen, de uitkomsten 

van eventuele evaluatie

• Verdroging / laag water

• Beheerplan Rijks Wateren -> is bekeken, geen 

aanleiding tot reactie

• Nationaal Water Plan-> informatie is aan ge-

meenten doorgestuurd

• Basisnet veiligheid

• Gevolgen omgevingswet in relatie tot water

• Regelen van beheer in projecten
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03  Hoe vinden we elkaar 
binnen en buiten de VNR?

Algemeen

De communicatie vanuit het bureau en het bestuur 

met de leden verloopt voornamelijk via de mail. Het 

mailadres info@VNRgemeenten.nl wordt gebruikt 

voor de communicatie met de leden. Minimaal vier 

keer per jaar wordt de nieuwsbrief verstuurd. De 

nieuwsbrief gaat zowel naar de leden, als het net-

werk, als geïnteresseerden. De nieuwsbrief wordt 

digitaal verstuurd. De berichten openen zich op de 

internetsite.

De website is een bron van informatie. Deze is toe-

gankelijk voor iedere gebruiker van internet. Algeme-

ne informatie over de VNR is hierop te vinden, het 

ledenbestand, de vergaderstukken, nieuwsberichten 

en nieuwsbrieven, informatie over dossiers en linken 

naar andere interessante websites.

De VNR werkt als netwerkorganisatie, zowel intern 

als extern en wordt steeds beter gevonden en be-

naderd. Het gaat hier voor een groot deel om het 

‘warme netwerk’ van persoonlijke contacten. De ver-

gaderingen van de taakgroepen en Jaarvergadering 

vormen hier de basis voor. De leden weten elkaar be-

ter te vinden en komen elkaar ook in andere gremia 

tegen.

Door de activiteiten en werkzaamheden van de VNR, 

wordt de VNR steeds meer zichtbaar voor externe or-

ganisaties en partijen. Dit betekent ook dat de VNR 

vaker door hen benaderd wordt.

Communicatie hangt nauw samen met de website en 

hoe deze er uit ziet. In 2015 is geconstateerd dat de 

website aanpassing vereist en dat hier in 2016 aan 

gewerkt gaat worden. Dan wordt ook bekeken waar 

de leden behoefte aan hebben als het gaat om de 

website en of er interactief gewerkt gaat worden.

24\\



Informatie-uitwisseling

Op verschillende manieren vindt er binnen de VNR 

kennis- en informatie uitwisseling plaats. De website 

en nieuwsbrief geven informatie over actuele onder-

werpen. Tijdens de vergaderingen is er overdracht 

van informatie met behulp van presentaties. Na de 

presentatie vindt er discussie plaats over de bestuur-

lijke aandachtspunten. Dit leidt tot gedachte- en me-

ningsvorming bij de bestuurders. Dit kan leiden tot 

activiteiten binnen een gemeente, door gemeenten 

gezamenlijk, maar ook tot een verzoek aan de VNR 

om belangen te behartigen. Het sturen van brieven 

en voeren van overleg zijn hiervoor mogelijkheden.

De onderwerpen worden voornamelijk aangedra-

gen door het bestuur en het bureau. De VNR is een 

vereniging van en voor leden, de inzet is op meer in-

breng vanuit de leden. Het werkplan VNR 2015-2018 

is besproken in de taakgroepen en er is aanvulling 

gedaan. Er is uitvraag gedaan naar ervaring met de 

Beleidslijn Grote Rivieren, om de problematiek bij ge-

meenten te inventariseren. Zo worden ook voorbeel-

den van schaduwschade verzameld.

Via het rondje ‘actualiteiten’ in de taakgroepen bleek 

dat meerdere gemeenten moeite hadden met de uit-

werking van het programma Stroomlijn. Vanuit de 

VNR is dit onderwerp opgepakt en weer teruggekop-

peld in de taakgroepvergaderingen. Ook het onder-

werp ‘Beleef de IJssel’ is ontstaan door een discussie 

in de taakgroep IJssel.
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04  Wie vertegenwoor-
digt de VNR?

Algemeen

De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten is een 

vereniging waar kennis en informatie uitgewisseld 

wordt. Leden, bestuur en bureau hebben elk een ei-

gen rol in het goed laten functioneren van de vereni-

ging. 

Intern

De gemeenten (leden van de VNR) worden in de 

VNR-overleggen allereerst vertegenwoordigd door 

bestuurders. Zij delen de kennis en informatie. In 

principe zijn de bestuurders aan het woord, bij een 

presentatie over een onderwerp kunnen zijn zich in-

houdelijk ambtelijk laten ondersteunen. In de taak-

groepvergaderingen is steeds meer energie om vra-

gen op tafel te leggen en een onderwerp voor een 

volgende vergadering aan te dragen. Meeste bestuur-

ders geven als gastgemeente een korte inleiding van 

wat er binnen de gemeente speelt op watergebied.

De bestuursleden van de VNR zijn aanwezig bij de 

bestuursvergadering en de jaarvergadering (en hun 

eigen taakgroep). Daarin koppelen zij de informatie 

uit de taakgroepen terug, evenals geluiden die uit an-

dere gremia meegenomen zijn. Daarnaast bespreken 

zij het algemene beleid van de vereniging.

Bestuursleden van de VNR vertegenwoordigen de 

VNR in diverse gremia op regionaal, nationaal en in-

ternationaal niveau. Input en terugkoppeling vindt 

plaats via de taakgroep- en bestuursvergaderingen.

Bestuursleden zijn ook actief als het gaat om leden-

contacten. Zowel in het aangaan van het lidmaat-

schap als het onderhouden van contacten. Dit via 

mail en telefoon, maar ook middels persoonlijke con-

tacten.

De werkzaamheden van het VNR Bureau worden uit-

gevoerd door Buro Ontwerp & Omgeving. Het gaat 

hierbij om het voorbereiden, bijwonen en uitwerken 

van de vergaderingen van het bestuur en de taak-

groepen en de Jaarvergadering, het bijhouden van 

de website, het maken van de nieuwsbrief, ledencon-

tact, maar ook het vertegenwoordigen van de VNR 

in divers overleg. De ondersteuning is secretarieel, 

coördinerend en inhoudelijk van aard.
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Extern

Naast het onderhouden van persoonlijke contacten 

met leden en externen vertegenwoordigen leden van 

het VNR bestuur en van het bureau de VNR in diverse 

gremia. Het betreft:

VNG

De VNR heeft een zetel in de VNG Subcommissie Wa-

ter. De heer Penninx is lid als voorzitter van de VNR. 

Daarnaast is de heer Prosman, tevens bestuurslid, 

vertegenwoordigd. De gemeenten Dordrecht, Zwol-

le, Nijmegen en Deventer zijn vertegenwoordigd en 

lid van de VNR. In de subcommissie water wordt ook 

de afvaardiging naar het nationaal water overleg 

(Stuurgroep Water) met de minister besproken. Waar 

nodig maakt de voorzitter van de VNR maakt deel uit 

van de VNG delegatie bij de Stuurgroep Water.

Deltaprogramma Rijn

Bestuurlijk Platform Deltaprogramma Rijn (BPDR): 

J. Penninx – VNR

N. Olland – IJssel

H. Geerdes  - Nederrijn/Lek

M. de Gelder - Waal 

A. Heidema – Ruimtelijke Adaptatie

C. van Rhee – Oud Ammerveld – Waal

M. Schuurman – Veiligheidsregio’s

Vergaderingen van het BPDR worden voorbereid 

door de Ambtelijke Begeleidingsgroep. Hierin zijn de 

ambtenaren van de betreffende bestuurders verte-

genwoordigd en het VNR bureau (van der Hoeven). 

Stuurgroep IJssel

J. Penninx – VNR

A. Heidema – BPDR

N. Olland – zuidelijke IJssel

O. Bosch – midden IJssel

E. Anker – noordelijke IJssel

Vergaderingen van de Stuurgroep IJssel worden amb-

telijk voorbereid door het team IJssel. Hierin zijn de 

ambtenaren van de betreffende bestuurders verte-

genwoordigd en het VNR bureau (van der Hoeven).

Bestuurlijk Platform Waal Merwedes

Alle gemeenten langs de Waal en Merwedes zijn ver-

tegenwoordigd in het Bestuurlijk Platform Waal en 

Merwedes. Bestuurders worden uitgenodigd voor 

de vergaderingen. Deze worden voorbereid door het 

Ambtelijk overleg Waal en Merwedes. Ambtenaren 

van alle gemeenten en het VNR bureau worden hier-

voor uitgenodigd (van der Hoeven).

Liaisonoverleg

Het Programmateam Rijn en de trekkers van de ri-

viertakken IJssel, Waal/Merwedes en Nederrijn/Lek 

hebben regelmatig overleg over afstemming van acti-

viteiten in het Deltaprogramma Rijn. Het VNR bureau 

wordt hiervoor ook uitgenodigd (van der Hoeven). 



Deltaprogramma Maas

Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM)

VNR vaardigt vier gemeentelijk vertegenwoordigers 

af bij de SDM. In ieder geval een vertegenwoordi-

ger per provincie en de voorzitter van de taakgroep 

Maas:

D. Prosman – VNR, Brabant

A. Schaap – Gelderland

J. Teeuwen – Limburg

G. IJff – Limburg 

De vergaderingen worden voorbereid door de Amb-

telijke Begeleidingsgroep. De ambtenaren van de be-

treffende bestuurders en het VNR bureau (van der 

Hoeven) worden uitgenodigd.

Bestuurlijk overleg bedijkte Maas

Bestuurders van alle gemeenten langs de bedijkte 

Maas worden regelmatig uitgenodigd door de trek-

ker van de Bedijkte Maas (provincie Brabant) voor 

overleg over de ontwikkelingen. Een vergadering van 

de ambtelijk vertegenwoordigers en de VNR (van der 

Hoeven) gaat hier aan vooraf. Waar nodig komt het 

ambtelijk overleg vaker bijeen.

Begeleidingsgroep Veiligheid

De heer Penninx vertegenwoordigt de VNR in de be-

geleidingsgroep Veiligheid. Loopt af in 2015.

Internationaal 

Water houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen, maar 

komt wel uit het buitenland Nederland binnen. De 

leden willen daarom op de hoogte zijn van wat er op 

internationaal gebied gebeurt. 

De VNR is agendalid van de Internationale Maas Com-

missie (IMC) en de Internationale Commissie voor 

Bescherming van de Rijn (ICBR). Als er onderwerpen 

zijn die vanuit gemeenten geagendeerd moeten wor-

den op internationale agenda’s dan zijn deze organi-

saties de ingang.

Daarnaast hebben de leden gevraagd meer contact 

aan te gaan met gemeenten en eventuele andere 

overheden in Duitsland. De eerste contacten zijn 

gelegd, maar de bestuurlijke structuur in Duitsland 

verschilt wezenlijk van de bestuurlijke structuur (en 

cultuur) in Nederland.

Arbeitsgruppe Hoch Wasser

Provincie, Rijk en waterschappen hebben overleg 

met de betrokken Duitse partijen over de watervei-

ligheid in de grensoverschrijdende dijkringen 43 en 

48. Het bureau (van der Hoeven) wordt uitgenodigd 

voor de vergaderingen en sluit aan als de onder-

werpen ook gemeenten betreffen.

Overige overleggremia:

De VNR is op bestuurlijk en ambtelijk niveau verte-

genwoordigd in diverse gremia. Voorbeelden zijn, 

ROR-IMPRO, KBG Kribverlaging / Langsdammen, KBG 

N2000.
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bijlage 1: lid-gemeenten per taakgroep in 2015



Lid-gemeenten per taak-
groep in 2015

Lidgemeenten per taakgroep

Een paar gemeenten neemt deel in twee taakgroe-

pen of krijgt de stukken ter info. Gemarkeerd met *

Taakgroep Maas

Aalburg

Beesel

Bergen

Cuijk

Eijsden-Margraten

Geertruidenberg

Gennep

Goeree-Overflakkee*

Grave

Heumen

Heusden

Horst aan de Maas

Leudal

Maasdriel

Maasgouw

Maastricht

Mook en Middelaar

Oss

Peel en Maas

Roermond

’s-Hertogenbosch

Sittard-Geleen

Venlo

Venray

Waalwijk

Werkendam*

West Maas en Waal*

Wijchen

34\\



Taakgroep IJssel

Arnhem*

Bronckhorst

Brummen

Deventer

Doesburg

Duiven*

Hattem

Heerde

Kampen

Lochem

Ols-Wijhe

Rheden

Voorst

Westervoort

Zevenaar

Zutphen

Zwolle

Taakgroep Rijn/Waal

Albrandswaard

Arnhem*

Barendrecht

Buren

Culemborg

Druten 

Duiven*

Goeree-Overflakkee*

Gorinchem

Groesbeek

Hardinxveld-Giessendam

Hendrik-Ido-Ambacht

Houten

Krimpenerwaard

Lingewaal

Lingewaard

Maassluis

Neder-Betuwe

Neerijnen

Nieuwegein

Nijmegen

Overbetuwe

Papendrecht

Rijnwaarden

Sliedrecht

Tiel

Vianen

Vlaardingen

Wageningen

Werkendam*

West Maas en Waal*

Wijk bij Duurstede

Woudrichem

Zaltbommel

Zederik

Zwijndrecht
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