
 

 

 
 Datum:  15 september 2020 
 
 
 
Agenda 
 
 
 
Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Donderdag 24 september, 10.00 – 12.00 uur 
Plaats Gemeentehuis Vijfheerenlanden in Meerkerk 
 Prinses Marijkeweg 1, 4231 BP Meerkerk 
 
Parkeren In de omgeving van het gemeentehuis 
 
Bezoekers melden bij de receptie (als de deur gesloten is, graag aanbellen). 
 
 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Verslag vergadering 18 juni 2020 Bijlage 1 

Verslag taakgroepvergadering 18 juni (bijlage 1) ter bespreking. 
 
3. Beheer uitwaarden  

De uiterwaarden zijn een essentieel onderdeel van het rivierbed. Rijkswaterstaat geeft 
momenteel invulling aan het beheer en onderhoud van de uiterwaarden. Marjolein Meerburg 
en Monique Naus van Rijkswaterstaat gaan graag met u in gesprek over wat daarbij komt 
kijken en welke issues naar voren komen (bijvoorbeeld toezicht en handhaving). Dit mede in 
het licht van het nieuwe onderhoudscontract voor de uiterwaarden, dat momenteel 
voorbereid wordt. 
 

4. Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) 
In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijn landen 
samen om een goede ontwikkeling van de Rijn en haar zijrivieren te waarborgen en 
uiteenlopende gebruikers en beschermers van het Rijngebied in evenwicht te brengen. De 
nadruk ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en op het bereiken van de goede 
toestand in alle wateren van het stroomgebied. Afgelopen voorjaar heeft de 
Rijnministersconferentie het programma Rijn 2040 aangenomen met nieuwe, ambitieuze 
doelen in verband met soortendiversiteit, waterkwaliteit, klimaatverandering, 
hoogwaterveiligheid en de omgang met laagwater. 
Ronald van Dokkum (RWS WVL) geeft een toelichting op de samenwerking en 
werkzaamheden van de ICBR en zal ook nader in gaan op plastic vervuiling, droogte en 
bezoekerscentra. Meer informatie is alvast te vinden op https://www.iksr.org/nl/. 
 

5. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 
Iedere gemeente kan eigen ontwikkelingen melden en bespreken. Daarnaast: 
* Lopende grote projecten (HWBP en rivierverruiming) 
* Integraal Rivier Management, inclusief ondertekening intentieovereenkomst 
* Overige ontwikkelingen 



 

 

 
6. Omgevingsplannen gemeenten en rivieren 

Een onderwerp dat regelmatig terug keert op de agenda. Gemeenten zijn aan de slag met 
omgevingsvisies en -plannen. Hoe krijgt de grote rivier en haar omgeving daar in een plek? 
Wat zijn kansen? Waar loopt een gemeente tegen aan? 
Bij dit agendapunt is er de mogelijkheid om voorbeelden (van processen) en ervaring te delen 
en elkaar vragen te stellen. 
 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 
Het vergaderschema voor 2020 en daarmee de datum voor de volgende vergadering van de 
taakgroep Rijn/Waal wordt nagestuurd.  

 
 


