
 
 

 Datum: 17 januari 2019 

 
 

Agenda 
 

 

Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Vrijdag 25 januari, 10.00 – 12.00 uur  

Plaats Raadzaal gemeentehuis Horst aan de Maas 

 Wilhelminaplein 6, 5961 ES  HORST 

Parkeren: Rondom stadhuis, overal twee uur met parkeerschijf 

 

 

1. Opening en welkom 

 

2. Verslag vergadering 28 september 2018  Bijlage 1 

 

3. Werkplan taakgroep Maas 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 activiteiten taakgroep Maas. 

 

4. Stuurgroep Delta Maas Bijlage 3 

Terugkoppeling vergadering SDM 13 december (bijlage 3 concept verslag). Volgende 

vergaderingen zijn op 28 februari en 20 juni. 

 

5. Integraal Rivier Management  

Voor de zomer heeft de Minister van I&W het programma Integraal Rivier Management (IRM) 

aangekondigd. Zij heeft daarvoor in het Deltafonds financiële middelen gereserveerd. In de 

tussentijd is de opgave voor het Rijk in kaart gebracht en gekeken hoe het programma vorm 

gegeven kan worden. Ook over de governance is gesproken. 

Koos Beurskens, vanuit het Programmateam Maas, praat u bij over de voortgang Integraal 

Rivier Management en de relatie tot het Deltaprogramma. We bespreken met elkaar ook de 

rol van gemeenten hierbij. 

 

6. Ooijen Wanssum en Ruimtelijke Kwaliteit 

In het project gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum, waarin hoogwaterbescherming, 

natuurontwikkeling, vergroten van leefbaarheid en economische ontwikkeling hand in hand 

gaan, heeft Ruimtelijke Kwaliteit een prominente rol. In alle onderdelen van het proces was 

ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt, zelfs in het bestek. De andere pijler van het project is 

draagvlak voor de maatregelen in het gebied, wat nauw samen hangt met Ruimtelijke 

Kwaliteit. 

Er wordt al een tijd gewerkt en het wordt na al die jaren steeds mooier. Kees Jan van den 

Herik, omgevingsmanager projectbureau Ooijen-Wanssum, neemt u mee in het proces. 

 

7. Actualiteiten, regionale en lokale ontwikkelingen  

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

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid.  

 

8. Rondvraag en volgende vergadering 

De Jaarvergadering van de VNR is op donderdag 11 april. 

Volgende vergadering van de taakgroep Maas is op 21 juni van 10.00 – 12.00 uur. 


