
 
   

 Datum:  6 juni 2018 

 

Agenda 
 

 

Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 14 juni van 10.00 – 12.00 uur. 

Plaats Gemeentehuis gemeente Neder-Betuwe 

 Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden 

Parkeren Voor gemeentehuis 

 Alternatief: parkeerplaats bij AH, klein stukje lopen 

 

 

1. Opening en welkom 

 

2. Kennis maken met elkaar 

Na de gemeenteraadsverkiezingen is een aantal bestuurders nieuw in de taakgroep 

Rijn/Waal. Voorstellen nieuwe (en huidige) wethouders. Wat zijn ambities van de leden met 

en voor VNR? Hoe geven we ons netwerk vorm? 

 

3. Verslag vorige vergadering, dd 14 december 2017 Bijlage 1 

Bespreken verslag vorige vergadering (bijlage 1). 

 

4. Deltaprogramma Rijn / Lange Termijn Ambitie Rivieren 

Om het krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming vast te leggen wordt 

gewerkt aan de Lange Termijn Ambitie Rivieren. Er komt een beeldend verhaal met opties 

voor de te hanteren ambitie, op basis van doelen en opgaven van Rijk en Regio. 

Het programmateam Rijn geeft ons de stand van zaken en neemt ons mee in het proces om 

te komen tot de Lange Termijn Ambitie Rivieren. 

 

5. Vismigratie van en naar de rivier   

Schoon en gezond water is uitgangspunt van de Kaderrichtlijn Water. Om dat de bereiken zijn 

eind 2015 de 2
e
 Stroomgebiedsbeheerplannen vastgesteld, ook voor het gebied Rijn-West. 

Veel maatregelen zijn al uitgevoerd, een aantal vraagt in het bijzonder aandacht. Een van die 

onderwerpen is vismigratie. 

De visstand vertelt ons veel over hoe gezond en schoon onze rivieren en andere wateren zijn. 

Vissen (trekvissen als zalm en paling) moeten zich vrij kunnen bewegen tussen leef- en 

paaigebieden. Het opheffen van barrières en inrichten van leefgebieden zijn belangrijke KRW 

maatregelen.  

Peter Philipsen is projectleider Vismigratie Rijn-West. Hij vertelt over het project en de rol van 

gemeenten hier in. 

 

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 

Volgende vergadering van de taakgroep Rijn/Waal vindt plaats op 11 oktober. 

 


