
 
 
 Datum: 12 juni 2020 
 
 
Agenda 
 
 
Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Vrijdag 19 juni, 10.00 – 11.30 uur,  
Plaats Digitaal, via Webex 
 
 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag vergadering 24 januari 2020 en Ledenvergadering 2020  Bijlage 1 en 2 

Verslag van de taakgroep van 24 januari (bijlage 1) ter bespreking. Verslag Ledenvergadering 
is ter informatie meegestuurd. 
 

3. Verkiezing vice Voorzitter Bijlage 3  
Sander Bos is wethouder geworden van de gemeente Houten en is teruggetreden als 
voorzitter van de taakgroep Maas en als bestuurslid van de VNR. Leden zijn opgeroepen zich 
kandidaat te stellen voor het vice voorzitterschap van de taakgroep en bestuurslidmaatschap 
VNR. Bijgevoegd het functieprofiel (bijlage 3). 
 

4. Terugkoppeling bestuursopdracht Limburg Bijlage 4 
De provincie Limburg heeft een bestuursopdracht uit laten voeren naar afvoeren en normen 
waterveiligheid, om te beoordelen of de huidige normering voldoet. De conclusie is dat er op 
een aantal locaties over-beveiligd wordt en er volstaan zou kunnen worden met minder 
ingrijpende maatregelen. 
U krijgt een toelichting op de stand van zaken en hoe de resultaten van het rapport verder 
uitgewerkt worden. Ook de relatie met de Bedijkte Maas komt daar in aan de orde. 
 

5. Integraal Rivier Management / Terugkoppeling SDM Bijlage 5 
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 er 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. Koos 
Beurskens van het Programmateam Maas neemt u mee in de stand van zaken; wat is er 
allemaal gebeurd is het afgelopen half jaar en hoe het proces na de zomer verder uitgewerkt 
wordt. 
Terugkoppeling vergadering SDM maart en juni. Brief VNR aan SDM, wat was daar op de 
reactie? 

 
6. River de Maas in de omgevingsplannen 

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, 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 vrijdag 9 oktober van 10.00 – 12.00 uur. 
Roermond als locatie? Dan met excursie inplannen tot 12.30 uur. 
 


