
 
 

 Datum: 26 september 2019 

 
 
 

Agenda 
 

 

Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Vrijdag 4 oktober, 10.00 – 12.00 uur  

Plaats Gemeentehuis gemeente Maasdriel, B&W Kamer 

 Kerkstraat 45, 5331 CB Kerkdriel 

 

 

 

1. Opening en welkom 

 

2. Verslag vergadering 14 juni 2018  Bijlage 1 

 

3. Rivierverruiming Alem bijlage 2 

Rondom Alem zijn mogelijkheden voor rivierverruiming. Deze maatregelen dragen bij aan de 

realisatie van landelijke KRW doelen en regionale doelen op het gebied van natuur, recreatie, 

toerisme, wonen en werken, cultuurhistorie en landschap. Dit brede perspectief is de basis 

voor een optimaal voorstel voor hoogwaterbescherming en de omgeving van Alem. Er is 

gewerkt aan het opstellen van een bestuursovereenkomst met een centrale rol voor de 

gemeente. Vorige week werd duidelijk dat door de definitieve berekening van de kosten, die 

vermeden kunnen worden voor dijkversterking door het uitvoeren van rivierverruiming, veel 

lager uitvallen dan begroot. De voortgang van het project is nu onzeker. 

Peter de Vries geeft een toelichting op de plannen, de manier waarop het proces verloopt om 

te komen tot een bestuursovereenkomst en de rol van de gemeente hierin. In bijgevoegde 

factsheet (bijlage 2) alvast een toelichting op het project. 

 

4. Grootschalig Grondverzet Rivieren bijlage 3 en 4 

In de uiterwaarden van de rivieren wordt veel grond verzet. De gemeente West Maas en 

Waal heeft een afweegkader grootschalig grondverzet opgesteld. Het gaat uit van de ‘nee-

tenzij’-benadering. Bij ieder verzoek wordt beoordeeld of de toepassing van grond en 

baggerspecie in dat specifieke geval, op die specifieke locatie, met zonodig specifieke 

voorwaarden kan worden toegestaan. Het verbod op grootschalig grondverzet wordt in een 

thematisch bestemmingsplan opgenomen. 

Sander Bos van de gemeente West Maas en Waal geeft een toelichting op hoe en waarom 

van het afweegkader (bijlage 3) en het stappenplan (bijlage 4). Hoe gaan andere gemeenten 

hier mee om en wat zijn de (on)mogelijkheden? 

 

5. Maas als drinkwatervoorziening Bijlage 5 en 6 

Eind 2017 hebben we met elkaar gesproken over de drinkwaterwinning uit de Maas en de 

relatie daarmee met de omgevingswet (zie bijlage 5, het verslag van die bespreking). Er zijn 

nu alarmerende berichten over de drinkwatervoorziening vanuit de Maas; deze zal op termijn 

niet meer voldoen. Het gaat om de hoeveelheid water en de kwaliteit van het water. 

Wat kunnen en willen wij als riviergemeenten hier in betekenen? 

Bespreken uitnodiging ‘Mayors for drinkable Meuse’ (bijlage 6). 

 

6. Terugkoppeling SDM en stand van zaken Integraal Rivier Management 

Terugkoppeling vergadering SDM 19 september. De volgende vergadering is 17 december. 



 
 

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 

Volgende vergadering van de taakgroep Maas is op 24 januari van 10.00 – 12.00 uur. De 

Jaarvergadering van de VNR is op 2 april 2020. 

 

Vergaderschema 2020 taakgroep Maas: 

 

Taakgroep Maas 

Dag Datum Tijd Locatie 

Vrijdag 24 januari 10:00 – 12:00 uur N.n.b. 

Vrijdag 19 juni 10:00 – 12:00 uur N.n.b. 

Vrijdag 9 oktober 10:00 – 12:00 uur N.n.b 

Jaarvergadering 2 april  

 

 

 


