Datum: 23 september 2021

Agenda
Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Datum en tijd
Donderdag 30 september 2021
10.00 – 12.00 uur
Plaats
Gemeentehuis West Maas en Waal
Raadzaal
Dijkstraat 11, 6658 AG Beneden – Leeuwen
1.

Opening en welkom

2.

Programmatische aanpak grote wateren (PAGW)
“Toekomstbestendige grote wateren, waar hoogwaardige natuur goed samen gaat met een
krachtige economie”, dat is waar Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van de Ministeries van I&W en LNV aan werken
met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).
Met N2000, de KRW, Nationaal Natuur Netwerk en andere programma’s wordt op dit
moment gewerkt aan natuur en ecologie voor grote wateren, waaronder het rivierengebied.
Klimaatverandering en een toenemend maatschappelijk gebruik zorgen dat de druk op de
rivieren toe neemt en dat ondanks alle werkzaamheden de waterkwaliteit de komende jaren
verslechtert. Een goede waterkwaliteit is een randvoorwaarde voor een duurzaam gebruik en
een duurzame leefomgeving. Daarom is verkend wat er nodig is om de grote wateren
ecologisch gezond en toekomstbestendig te maken. Dit betreft aanpassingen in het systeem.
Voor het rivierengebied komt een beeld naar voren met vier hotspots, corridors en
stapstenen.
Giselle Snels van RVO vertelt over de PAGW en gaat in op het beeld voor de Waal,
Nederrijn/Lek, met de Gelderse Poort en de Biesbosch als hotspots, de Waal en Nederrijn/Lek
als corridors en de stapstenen. Ook gaat zij graag met ons in gesprek over de mogelijke rol
van gemeenten bij de uitwerking van de PAGW.

3.

Verslag vergadering 1 juli 2021
Verslag taakgroepvergadering 1 juli 2021 (bijlage 1) ter bespreking.
Terugblik gesprek gedeputeerden en hoe verder
* Aansluiting provincies
* Hoe om te gaan met de Linge
* Relatie met het Groene Hart
* Grens ontkennend samen werken

Bijlage 1

4.

Omgevingsvisies gemeenten en rivieren
Bijlage 2 en 3
In maart heeft Berno Strootman een inspirerende visie gegeven op de betrokkenheid van
gemeenten bij visies op rivieren en de rol van de rivier in gemeentelijke visies. Het verslag van
de bijeenkomst is bijgevoegd als bijlage 2. De presentatie van Berno Strootman (bijlage 3) is
de downloaden via https://we.tl/t-9GcG9SejuJ .
De tijd ontbrak om met elkaar van gedachten te wisselen over de zeven bespiegelingen die
Berno Strootman de revue liet passeren. Die tijd is er nu wel.
Met onder andere aandacht voor:
* Wie is er concreet aan de slag met de rivier en uiterwaarden in een eigen omgevingsvisie en
kan een voorbeeld toelichten?
* Wat zien wij als kansen? Bijvoorbeeld op een onderwerp als oever- en watergebonden
recreatie, maar ook voor waterveiligheid.
* Hoe stemmen we plannen en visies met elkaar af (grens ontkennend samen werken)

5.

Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen
* Hoge water in de zomer en overstromingen Limburg, wat zijn de ervaringen van de
bestuurders langs Waal, Nederrijn en Lek met het hoge Rijn water en zijn er punten waar we
mee aan de slag willen of moeten.
* Lopende grote projecten (HWBP en rivierverruiming)
* Integraal Rivier Management
* Overige ontwikkelingen binnen gemeenten
Iedere gemeente kan eigen ontwikkelingen melden en bespreken.

6.

Rondvraag en datum volgende vergadering
Dit was de laatste bijeenkomst van de taakgroep Rijn/Waal in 2021. Het vergaderschema
2022 wordt opgesteld en toegestuurd.

