
 

 

 
 Datum:  24 juni 2021 
 
 
 
Agenda 
 
 
 
Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Donderdag 1 juli 2021  
 10.00 – 12.00 uur 
Plaats Digitaal via Teams 
 
 
1. Opening en welkom 

 
2. De provincies Utrecht en Gelderland en hun visie op de rivier   

De gedeputeerden Bruins-Slot van de provincie Utrecht en van ’t Hoog van de provincie 
Gelderland zijn aanwezig en vertellen hoe hun provincie met de rivier om gaat. Na een 
algemeen gesprek willen specifiek in gaan op de volgende onderwerpen: 
 Omgevingsvisies (in relatie tot de rivier); hoe neemt een provincie de gemeente mee en 

wat zijn verwachtingen naar elkaar toe? 
 Ontwikkeling van natuur langs de rivier en het beheer van de uiterwaarden daar in. 

Welke kaders zijn er of worden gesteld en hoe kunnen lokale partijen een rol spelen? 
 Verdere uitwerking van het Panorama Waal, wat is de stand van zaken?  
 Meervoudig gebruik van de rivier (en een mogelijke link met Integraal Rivier 

Management): 
o Energie uit water 
o Recreatieve mogelijkheden op en aan het water 
o Wonen 
o Stikstof 
o Rivier als transportader 

 
3. Verslag vergadering 4 maart 2021 en ledenvergadering 2021 Bijlage 1, 2 en 3 

Verslag taakgroepvergadering 4 maart 2021 (bijlage 1) ter goedkeuring.  
Naar aanleiding van het gesprek over beheer van de uiterwaarden is vanuit de VNR een brief 
gestuurd aan RWS over de zorgpunten. Daar is een reactie op gekomen. Die reactie is ter 
informatie mee gestuurd (bijlage 2) 
Het verslag van de ledenvergadering 2021 is ter informatie bijgevoegd (bijlage 3). 
 

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. Rondvraag en datum volgende vergadering 
De ledenbijeenkomst van de VNR is op 22 september van 12.00 – 17.30 uur in Werkendam. 
Een fysieke bijeenkomst met een mooi inhoudelijk programma en volop gelegenheid om te 
netwerken. 
De eerstvolgende vergadering van de taakgroep vindt plaats op donderdag 30 september van 
10.00 – 12.00 uur.  


