
 
 
 Datum:  11 juni 2020 
 
 
 
Agenda 
 
 
 
Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Donderdag 18 juni, 10.00 – 12.00 uur 
Plaats Digitaal, via Webex 
 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Verslag vergadering 23 januari 2020, gesprek gedeputeerde Utrecht en  

Ledenvergadering 2020  Bijlage 1, 2 en 3 
Verslag taakgroep (bijlage 1) ter bespreking. 
Terugkoppeling gesprek gedeputeerde Utrecht (bijlage 2). 
Verslag Ledenvergadering 2020 ter informatie. 
 

3. Integraal Rivier Management Bijlage 4 
In februari is Integraal Rivier Management van start gegaan met een brede informatie 
bijeenkomst. Er wordt gewerkt aan een programma onder de Omgevingswet, waarin een 
(toekomstig) beeld op de Rivieren zal worden vastgelegd en maatregelpakketten op 
hoofdlijnen worden beschreven. Ook zal een advies worden gemaakt over de wijze waarop 
IRM uitgevoerd kan worden. In verschillende werkgroepen worden op dit moment de 
onderwerpen in een participatief proces verder uitgewerkt.  
De Corona maatregelen maken dat fysieke bijeenkomsten niet door kunnen gaan, die toch 
van belang worden geacht in het proces. Veel werk gaat desondanks digitaal door. Jan Willem 
Kamerman van het Programmateam Rijn neemt u mee in de stand van zaken; wat is er 
allemaal gebeurd is het afgelopen half jaar en wordt hoe het proces na de zomer verder 
uitgewerkt. 
 

4. Grootschalig grondverzet Rivieren Bijlage 5 en 6 
In het kader van grondstofwinning en natuurontwikkeling vindt er verplaatsing van 
grondstromen plaats. Er is onrust ontstaan over de kwaliteit van de grondstromen. 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. Ans Mol geeft een 
toelichting op het hoe en waarom van het afweegkader en een stappenplan.. 

 
5. Kader Richtlijn Water 

In de vorige vergadering is een toelichting gegeven op de Kaderrichtlijn Water en de derde 
tranche die er aan gaat komen. Gerwin Verdoold van Rijkswaterstaat neemt u mee in het 
vervolg; het MIRT 2-besluit, de samenwerking met het adviesbureau, de communicatie en de 
maatregelen, inclusief het proces per maatregel. 
 
 
 
 



 
6. Omgevingsplannen gemeenten en rivieren  

Gemeenten gaan of zijn aan de slag met het maken van gemeentelijke omgevingsvisies. Hoe 
krijgen de rivieren daar een plek in? Welke rivier gerelateerde onderwerpen worden 
beschreven? Waar lopen gemeenten tegen aan bij de uitwerking van een omgevingsvisie 
waar het gaat om de rivier? 
Inventarisatie van voorbeelden en vragen. 
 

7. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 
* Lopende grote projecten (HWBP en rivierverruiming) 
 

8. Rondvraag en datum volgende vergadering 
Volgende vergadering van de taakgroep Rijn/Waal vindt plaats op donderdag 24 september 
2020.  

 


