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Agenda 
 

 

 

Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 13 juni, 10.00 – 12.00 uur 

Plaats gemeentehuis Altena 

 Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk 

Parkeren Parkeerplaats voor gemeentehuis 

 

1. Opening en mededelingen 

* Grensoverschrijdende hoogwaterconferentie op 5 juli, aanmelden uiterlijk 14 juni 

(https://www.gelderland.nl/Duits-Nederlandse-Hoogwaterconferentie-Water-zonder-

Grenzen). 

* Geactualiseerde flyers zwemmen in water in 6 talen beschikbaar (downloaden via 

https://vnrgemeenten.nl/infographics-gevaren-zwemmen-in-rivieren/).  

* Het bestuur heeft Maks van Middelkoop gevraagd de Lek te vertegenwoordigen in het 

bestuur en te benoemen als bestuurslid en mede vice voorzitter van de taakgroep Rijn/Waal. 

 

2. Verslag vergadering 24 januari 2019 en Jaarvergadering 2019 Bijlage 1 en 2 

Verslag taakgroep (bijlage 1) ter bespreking. 

Sfeerverslag Jaarvergadering 2019 (bijlage 2) ter informatie. 

 

3. Energie en water Bijlage 3  

In de vorige vergadering van de taakgroep is gesproken over de mogelijkheden die de rivier 

biedt bij het winnen van duurzame energie. Dat was een eerste verkenning, afgesproken is 

daar deze vergadering verder over door te spreken. Dit door te bekijken waar Rijkswaterstaat 

mee aan de slag is en de kansen te inventariseren die leden nu al zelf benutten binnen hun 

eigen gemeente, ook in relatie tot de Regionale Energie Strategieën.  

Om uw voorbeelden te verzamelen is een uitvraag via de mail gedaan, zowel voor duurzame 

elektriciteit als duurzame warmte. Presentatie hier van ter vergadering, net als van de 

actualiseringsslag van de  kansenkaart van de provincie Gelderland door Leon Claassen.  

Marja Hamilton werkt voor Rijkswaterstaat in het projectteam Self Supporting River System, 

waar het gaat om toekomstbestendig betrouwbaar beheer, samen met partners. Er wordt 

gekeken naar innovatie in beheer en onderhoud. Energie is een van de aandachtsgebieden. 

Om mogelijkheden in kaart te brengen en innovaties verder te brengen, wordt er in 

onderhoudscontracten een leerruimte gecreëerd.  Marja vertelt over de (on)mogelijkheden 

van Rijkswaterstaat. 

Ter informatie is mee gestuurd de Beleidsregel watervergunningverlening 

waterkrachtcentrales Rijkswateren (bijlage 3). 

 

4. Integraal Rivier Management 

Melden van de voortgang en bekijken of er binnen gemeenten ontwikkelingen zijn. Wordt als 

standaard agendapunt opgenomen. 

 

 

 



 
5. Lopende projecten 

Afspraak in taakgroep 24 januari; opnemen als vast agendapunt om ontwikkeling in projecten 

als GoWa, TiWa of Grebbedijk met elkaar te bespreken. 

 

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. Werkplan VNR en portefeuilleverdeling bestuur Bijlage 4 en 5 

Na bespreking in de vorige vergadering is het werkplan 2019 – 2022 van de VNR definitief 

gemaakt, zie bijlage 4. Binnen het bestuur van de VNR is een van de bestuursleden eerste 

aanspreekpunt op de (hoofd) onderwerpen. In bijlage 5 leest u de portefeuilleverdeling.  

 

8. Rondvraag en datum volgende vergadering 

Graag checken link van de gemeente naar een waterproject in de eigen gemeente op de 

website van de VNR (https://vnrgemeenten.nl/onze-leden/). 

Volgende vergadering van de taakgroep Rijn/Waal vindt plaats op donderdag 26 september 

2019. Rijkswaterstaat heeft, zoals de vorige vergadering toegezegd, de leden van de 

taakgroep uitgenodigd voor een vaartocht om de ervaringen met Langsdammen te bespreken 

en te bekijken. Vertrek vanuit Tiel. 

 


