
 

 

 
 Datum:  23 februari 2021 
 
 
 
Agenda 
 
 
 
Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Donderdag 4 maart 2021  
 10.00 – 12.00 uur 
Plaats Digitaal, via Webex 
 
 
 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Verslag vergadering 24 september 2020 Bijlage 1 

Verslag taakgroepvergadering 24 september 2020 (bijlage 1) ter bespreking. 
 
3. Energie van rivierwater Bijlage 2a, 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 hebben de bestuurders 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 Nederrijn/Lek, Merwedes en Waal doen met waterkracht en aquathermie?  
In bijlage 2a een korte samenvatting en de vragen en discussiepunten die we met elkaar 
willen bespreken. 
 

4. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 
Iedere gemeente kan eigen ontwikkelingen melden en bespreken. Daarnaast: 
* Lopende grote projecten (HWBP en rivierverruiming) 
* Integraal Rivier Management 
* Overige ontwikkelingen binnen gemeenten 
*  
 

5. Omgevingsvisies gemeenten en rivieren 
Omgevingsvisies van gemeenten en de rol van de rivier daarin is een onderwerp dat 
regelmatig terug keert op de agenda. Gemeenten zijn aan de slag met omgevingsvisies en -
plannen. Hoe krijgt de rivier en haar omgeving daar in een plek? Wat zijn kansen? Waar loopt 
een gemeente tegen aan? 
Berno Strootman van Strootman Landschapsarchitecten en tot voor kort Rijksadviseur voor 
de fysieke leefomgeving, geeft een inspirerende inleiding over zijn idee over de rol van de 
rivier in een omgevingsvisie en wat een gemeente daarvoor kan doen. Daar praten we met 
elkaar over verder. Daarnaast is er de mogelijkheid om voorbeelden (van processen) en 
ervaring te delen en elkaar vragen te stellen. 
 

6. Rondvraag en datum volgende vergadering 
De volgende vergadering is de Jaarvergadering van de VNR op 20 mei. 
De eerstvolgende vergadering van de taakgroep vindt plaats op donderdag 1 juli van 10.00 – 
12.00 uur.  

 


