
 
 
 Datum: 16 februari 2021 
 
 
Agenda 
 
 
Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Vrijdag 26 februari 2021  
 10.00 – 12.00 uur 
Plaats Digitaal via Webex 
 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Verslag vergadering 9 oktober 2020  Bijlage 1 

Ter bespreking en goedkeuring. 
 
3. Actualiteiten  

* Terugkoppeling SDM 17 december 
* Voortgang IRM, Beeld op de Rivieren 
* De Maas in gemeentelijke omgevingsvisies 
* Ontwikkelingen in uw gemeente 
* .. 
 

4. Rivierwater en energie Bijlage 2a en 2b 
In de bijeenkomst van de gezamenlijke taakgroepen op 28 januari is gesproken over 
aquathermie en waterkracht (zie bijlage 2b voor het verslag). Over beide onderwerpen was 
een presentatie. Wat heeft u als bestuurder er van mee genomen? Waar gaat u in uw 
gemeente mee aan de slag? Waar loopt u tegen aan? Wat zijn uw vragen? Wat kunnen we 
langs Maas doen met waterkracht en aquathermie?  
In bijlage 2a een korte samenvatting en de vragen en discussiepunten die we met elkaar 
willen bespreken. 

 
5. Drinkbare Maas 

Li An Phoa is een initiatief gestart om te werken aan drinkbare rivieren. Zij is begonnen met 
de Maas. In 2018 heeft zij van bron tot monding langs de Maas gelopen, om aandacht te 
vragen voor de schoonheid van de Maas en mensen bij hun Maas te betrekken. Een 
driedelige documentaire is te bekijken via www.npostart.nl/de-boeddhistische-blik-
drinkbare-maas/KN_1713432.  
Om te komen tot een drinkbare Maas is zij het netwerk ‘Mayors for a drinkable Meuse’ 
gestart. Daarin delen burgemeesters (of wethouders) voorbeelden en handelen en werken 
samen op het niveau van de gehele rivier. 
Bespreken initiatief en de rol van gemeentelijk bestuurders hier in. 
 

6. Rondvraag en volgende vergadering 
De eerstvolgende vergadering is de Jaarvergadering van de VNR op 20 mei. 
De volgende vergadering van de taakgroep Maas is op vrijdag 25 juni van 10.00 – 12.30 uur in 
Roermond. Tijdens een vaartocht bespreken we actuele onderwerpen.  
 


