
 
 

 Datum: 21 september 2018 

 
 

Agenda 
 

 

Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Vrijdag 28 september  van 09.30 – 12.00 uur (Let op: gewijzigde starttijd) 

Plaats Raadszaal Gemeente Mook en Middelaar 

 Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook 

Parkeren Bij gemeentehuis. Alternatief: grasveld andere kant rotonde 

 

 

1. Opening en welkom 

 

2. Verslag taakgroepvergadering 15 juni 2018 en Jaarvergadering 2018  Bijlage 1, 2 

Verslag taakgroep (bijlage 1) ter bespreking. Verslag Jaarvergadering (bijlage 2) ter 

informatie. 

 

3. Taakgroep Maas 2019 - 2022 Bijlage 3  

De VNR is een netwerk van bestuurders langs de grote rivieren. Wat vindt u als bestuurder 

langs de Maas belangrijke onderwerpen om met elkaar te bespreken? Een eerste voorzet op 

basis van kennismakingsrondje vorige vergadering is bijgevoegd. Ter vergadering aanvulling 

en prioritering. 

 

4. Afvaardiging SDM 

Bevestigen gemeentelijke afvaardiging SDM: Sander Bos, Antoon Splinter, Angely Waajen-

Crins, Johan van der Schoot, Marij Pollux-Linssen, Gert Jan Krabbendam. 

 

5. Dempen zandwinputten met gebiedsvreemd (vervuilde) grond 

In het voorjaar is er discussie geweest in de Kamer over het dempen van zandwinputten met 

gebiedsvreemde (vervuilde) grond. Hier volgt een evaluatie op. Ter vergadering stand van 

zaken en inventarisatie van de problematiek bij de gemeenten langs de Maas. 

 

6. Actualiteiten, regionale en lokale ontwikkelingen, rondvraag  

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

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid 

* Terugkoppeling divers bestuurlijk overleg, waaronder Bestuurlijke Regiegroep Maas 

* Terugkoppeling bijeenkomst Branding van de Maas 

 

7. Dijkversterking prio 1 / Kade Mook 

Een deel van de dijken in het beheergebied van Waterschap Limburg voldoet niet aan de 

veiligheidsnormen. Voor 2020 wil het Waterschap de dijken op de veiligheidsnorm 1/250 

krijgen. In het project prioritaire dijkversterking prio 1 werkt de dijkencombi dit uit voor de 

dijken in Mook, Afferden en Bergen-Aijen. Er wordt flexibel gewerkt met innovatieve 

maatregelen en maatwerkoplossingen. In Mook is er veel contact met bewoners, aangezien 

de kademuur door hun tuinen loopt. Er zijn technische oplossingen gevonden om zo min 

mogelijk overlast te geven. 

Toon van Mierlo, omgevingsmanager dijkencombi, geeft een toelichting. 

 

Aansluitend (tot  12.00 uur) bekijken we de kade van Mook ter plaatse en krijgen een  

toelichting door het waterschap. 

 



 
8. Volgende vergadering 

Volgende vergadering van de taakgroep Maas is op 25 januari 2019 van 10.00 – 12.00 uur.  

 

Vergaderschema Taakgroep Maas 2019 

Dag Datum Tijd Locatie 

Vrijdag 25 januari 10:00 – 12:00 uur N.n.b. 

Vrijdag 21 juni 10:00 – 12:00 uur N.n.b. 

Vrijdag 4 oktober 10:00 – 12:00 uur N.n.b 

 


