
 
 
 Datum: 17 januari 2020 
 
 
Agenda 
 
Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
 
Datum en tijd Vrijdag 24 januari, 10.00 – 13.00 uur, inclusief lunch 
Plaats Acropolis, Broeder Everardusplein 1, 5366 BE Megen 
Parkeren: Er is parkeergelegenheid in de nabije omgeving van Acropolis.  

Advies is te parkeren op het Graaf de Brimeuplein (hoek Torenstraat/Willem 
Kippstraat). Of op het terrein van Sportpark Den Heuvel, Maasdijk 54, op 
minder dan 100 meter van Acropolis.  
Let op: straten met kinderkopjes 

 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Provincie en rivierwater   

De Maas gedeputeerden vertellen over de plannen over diverse onderwerpen die spelen op 
en langs de Maas. We gaan met elkaar in gesprek over hoe we elkaar kunnen ondersteunen 
en versterken in het uitwerken van de ambities. 

 
3. Integraal Rivier Management en terugkoppeling SDM 

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 22 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. 
Bestuurders geven een terugkoppeling van de SDM vergadering van 19 december. 
 

4. River de Maas in de omgevingsplannen 
De NOVI is gepubliceerd. Nu zijn provincies en gemeenten aan de beurt om hun 
omgevingsplannen op te stellen. Waar het gaat om de visies van Maas gemeenten: 
* Wat willen we als gemeenten terug zien als onderwerpen waar het gaat om de Maas?  
* Wie schrijft wat op over de Maas? 
* Op welke manier?  
* Sluit dit bij elkaar aan? 

 
5. Actualiteiten, regionale en lokale ontwikkelingen  

Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 
willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid.  
 

6. Verslag vergadering 4 oktober 2019  Bijlage 1 en 2 
Vaststellen verslag vorige vergadering. Bespreken van de concept brief aan de SDM, zoals 
besproken op 4 oktober. 
 

7. Rondvraag en volgende vergadering 
Volgende vergadering is de Jaarvergadering van de VNR op 2 april 2020. 
Volgende vergadering van de taakgroep Maas is op 19 juni van 10.00 – 12.30 uur in 
Roermond.  


