
 
 
 Datum:  16 januari 2020 
 
 
 
 
Agenda 
 
 
Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Donderdag 23 januari, 10.00 – 12.00 uur 
Plaats Fort Honswijk, Lekdijk 58, 3998 NJ Houten  
Parkeren Bij het Fort 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Verslag vergadering 26 september 2019 Bijlage 1 

Verslag taakgroep (bijlage 1) vast te stellen. 
 

3. Panorama Waal  Bijlage 2 
In 2019 is het Panorama Waal uitgebracht, een eerste aanzet van de provincie Gelderland en 
het Waterschap Rivierenland voor het samen werken aan veilige dijken en een vitale 
omgeving. Het is een uitnodiging tot een gesprek over een gecombineerde aanpak van 
dijkversterking en omgevingsambities. Gemeenten kunnen hier ook een rol in spelen. Kees 
van der Velden van de provincie Gelderland geeft een toelichting op het Panorama, de stand 
van zaken, het proces en hoe nu verder. 
De rapportage is te downloaden / lezen via 
https://www.deltacommissaris.nl/documenten/publicaties/2019/09/12/panorama-waal  
 

4. KRW 
De Kaderrichtlijn Water wordt in drie tranches uitgewerkt. De derde tranche loopt van 2021 – 
2027. Er wordt nu gewerkt aan het opstellen van plannen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
aanleg van nevengeulen of uiterwaardverlaging. Ivo de Groot en Gerwin Verdoold van 
Rijkswaterstaat geven een korte toelichting op de KRW in het algemeen. Daarna gaan zij in op 
de uitwerking van de derde tranche en de start van de planfase. De rol van en verwachtingen 
van en aan gemeenten komen daar bij aan de orde. 
 

5. Integraal Rivier Management 
Het programma Integraal Rivier Management (IRM) is van start gegaan. Er is een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, waarin de scope, het doel en het werkgebied van 
het programma IRM beschreven staan. De NRD gaat op 23 januari de inspraak in. Onderdeel 
van de inspraak is het geven van een reactie op de wijze waarop de participatie vorm gegeven 
moet worden. 
U krijgt een toelichting op de stand van zaken IRM, het proces NRD en de betrokkenheid van 
gemeenten bij IRM. 



 
 
6. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 

* Lopende grote projecten (HWBP en rivierverruiming) 
* Terugkoppeling Bestuurlijk Platform Delta Rijn 
* Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 
willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid 
* Aanzanding van veerstoepen. Wie heeft daar mee te maken? 
* De NOVI is gepubliceerd. Nu zijn provincies en gemeenten aan de beurt om hun 
omgevingsplannen op te stellen. Waar het gaat om de gemeentelijke visies: 
Wat willen we als gemeenten terug zien als onderwerpen waar het gaat om de Rijn en Waal?  
Wie schrijft wat op over de Rijn en Waal? Op welke manier? Sluit dit bij elkaar aan? Volgende 
keer een apart onderwerp. 
 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 
De Jaarvergadering van de VNR is op donderdag 2 april. Met als thema rivierwater en energie. 
Volgende vergadering van de taakgroep Rijn/Waal vindt plaats op donderdag 18 juni 2020.  

 


