
 
 Datum: 1 juni 2018 

 

 

Agenda 
 

 

Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Vrijdag 15 juni  van 10.00 – 12.00 uur 

Plaats Gemeentekantoor gemeente Gennep 

 Ellen Hofmannplein 1, 6591 CP Gennep 

Parkeren: Meest geschikt: Melkstraatje, dan lopend over bruggetje en onder 

Norbertuspoort, komt u aan achterzijde gemeentekantoor 

 

 

1. Opening en welkom 

 

2. Kennis maken met elkaar   

Welkom aan de nieuwe leden in de taakgroep. Kennis maken met elkaar.  

 

3. Kennis maken met de VNR  

Wat is en doet de VNR? Korte presentatie. Wat zijn de verwachtingen van de leden aan en 

van de VNR? 

 

4. Verkiezing (vice) voorzitter taakgroep Maas Bijlage 1 

Statutair gezien kiezen de taakgroepen na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe 

voorzitter en vice voorzitter van de taakgroep. Dat is nu aan de orde voor de taakgroep Maas. 

In de bijlage treft u het functieprofiel aan.  

Kandidaten kunnen zich uiterlijk 14 juni melden bij het secretariaat van de VNR met een CV 

en korte motivatie (info@vnrgemeenten.nl). 

 

5. Kennis maken met de inhoud: het Deltaprogramma Maas 

Wido Derks, programmateam Maas, neemt u mee in het Deltaprogramma Maas. Waar 

komen we vandaan, wat is de stand van zaken en wat kunnen we de komende tijd (als 

gemeenten) verwachten? 

In de animatie van het Deltaprogramma Maas kunt u alvast zien waar het over gaat: 

https://vimeo.com/263110176 

 

6. Stuurgroep Delta Maas, gemeentelijke afvaardiging 

Een aantal gemeenten laat in de Stuurgroep Delta Maas het gemeentelijk geluid horen. In de 

taakgroep Maas wordt de gemeentelijke afvaardiging, die na de verkiezingen ook wijzigt, 

besproken. Vooralsnog gaat het om een vertegenwoordiger namens de:  

* Gelderse gemeenten 

* Brabantse gemeenten 

* Limburgse gemeenten 

* Koploperprojecten 

De voorzitter van de VNR taakgroep Maas is een van de vertegenwoordigers. 

Mocht u interesse hebben in een gemeentelijk zetel in de SDM, kunt u dit uiterlijk 14 juni 

kenbaar maken bij het secretariaat van de VNR. 

 



 
 

7. Kennis maken met de inhoud: branding van de Maas 

In een vorige en een bijzondere bijeenkomst van de taakgroep Maas hebben we met elkaar 

gesproken over branding van de Maas: hoe zetten we met elkaar de Maas in de kijker. 

Om de energie die in het gebied zit op een goede manier aan elkaar te koppelen. De ideeën 

die zijn verzameld, zijn uitgewerkt in een plan. Frenk Sprangers schetst een beeld van hoe de 

branding van de Maas er uit zou kunnen zien. We bespreken hoe we branding van de Maas 

verder kunnen brengen. 

  

8. Actualiteiten, regionale en lokale ontwikkelingen 

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

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. Onder andere: 

* Drinkbare rivieren: Li An Phoa loopt van de bron tot de monding van de Maas om aandacht 

te vragen voor de kwaliteit van het water van de Maas (http://drinkablerivers.org/). Zij loopt 

iedere dag een traject en meet met kinderen de kwaliteit van het water. Zij komt graag in 

contact met bestuurders van gemeenten om gezamenlijk aandacht te vragen voor de 

waterkwaliteit. De gemeente Eijsden-Margraten bekijkt wat de mogelijkheden zijn. Zijn er 

meer gemeenten met initiatieven? 

 

9. Verslag vergadering 24 november 2017  Bijlage 2 

 

10. Rondvraag en volgende vergadering 

De vergadering van de taakgroep Maas is tot nu toe geagendeerd op de vrijdagochtend. Waar 

gaat de voorkeur van de bestuurders naar uit? Donderdagochtend, donderdagmiddag, 

vrijdagochtend? 


