Datum: 17 januari 2019

Agenda

Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Datum en tijd
Donderdag 24 januari, 10.00 – 12.00 uur
Plaats
gemeentehuis West Maas en Waal
Dijkstraat 11, 6658 AG Beneden-Leeuwen

1.

Opening en welkom

2.

Verslag vergadering 11 oktober 2018
Verslag taakgroep (bijlage 1) ter bespreking.

3.

Taakgroep Rijn/Waal 2019 - 2022
Bijlage 2
De vorige vergadering is gesproken over de onderwerpen die de komende vier jaar aan de
orde moeten komen in de taakgroep. Dit gesprek is in alle taakgroepen en in het bestuur
gevoerd. Daar is een werkplan uit voort gekomen (bijlage 2). Bespreken van het werkplan en
bepalen speerpunten en concrete onderwerpen taakgroep Rijn/Waal.

4.

Voorzitter / vice voorzitter taakgroep
Bijlage 3
Na de verkiezingen in maart en de verkiezingen voor per 2019 heringedeelde gemeenten in
november, is de samenstelling van de taakgroep compleet. 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 voor Rijn/Waal.
In de bijlage treft u het profiel aan. Kandidaten kunnen zich uiterlijk 23 januari melden bij het
secretariaat van de VNR (info@vnrgemeenten.nl).

5.

Energie en water
De rivier heeft in potentie vele mogelijkheden om energie op te wekken. Wat is er wel en niet
mogelijk? Leon Claassen houdt zich binnen de provincie Gelderland bezig met de
energietransitie, in het bijzonder de potenties van (rivier) water. Hij vertelt over verschillende
manieren van energieopwekking op en aan de rivier. Hij presenteert een aantal concrete
voorbeelden en de haalbaarheid daar van. Deze mogelijkheden kunnen inbreng zijn voor de
diverse Regionale Energie Strategieën waar aan gewerkt wordt.

Bijlage 1

6.

Langsdammen
Al sinds 1880 kan de rivier niet meer vrij meanderen in een vlechtend riviersysteem. De rivier
werd genormaliseerd (nav vele ijsrampen) en vastgelegd in één hoofdgeul binnen een
zomerbed. Kribben houden o.a. de rivier op zijn plek. Dit kwam ook de bevaarbaarheid van
de rivier ten goede. Deze normalisatie heeft echter ook nadelen, vooral op het gebied van
natuur en op bodemdaling in de hoofdgeul. Daardoor zijn o.a. bij droogte de
laagwaterstanden enorm gedaald.
Een alternatief voor de vele rivier gerelateerde problemen zou een herinrichting van het
zomerbed in twee stroomgeulen kunnen zijn, gescheiden door Langsdammen. Dit levert niet
alleen waterstanddaling op bij hoge waterstanden, maar stopt ook de bodemdaling en levert
verhoging van de laagwaterstanden op. Ook de natuur en de scheepvaart varen er wel bij. En
er zijn mogelijkheden om beroeps- en recreatievaart te scheiden en de oevergeulen voor vele
functies verder te ontwikkelen.
Om te effecten te bestuderen is in 2016 een proeftraject gestart. Henk Eerden van
Rijkswaterstaat vertelt over de aanleiding, de aanleg en de eerste resultaten van de aanleg
van de Langsdammen.

7.

Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen
Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor
willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid.

8.

Rondvraag en datum volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering is de Jaarvergadering van de VNR op donderdag 11 april in
Well.
Volgende vergadering van de taakgroep Rijn/Waal vindt plaats op donderdag 13 juni 2019.

