
 
 
 Datum: 24 september 2021 
 
 
Agenda 
 
 
Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Vrijdag 1 oktober 2021  
 09.55 – 12.30 uur 
Plaats Varend 
 Afvaartlocatie: Roerkade 2 (tegenover Hotel de Pauw) te Roermond 
 Parkeersuggestie: Parkeergarage Kazerneplein / Parkeergarage Roercenter 
 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Actualiteit: zomer hoog water en overstroming Limburg 
 
3. Wijk Roerdelta 

Roerdelta is een woningbouwlocatie in Roermond. De verbinding met de Maas is een 
belangrijk onderdeel van het project. Fase I was gericht op de ontwikkeling van de wijk zelf. 
Fase II en III, die nu van start gaan, zijn gericht op het verbinden met de Maas; de 
woonomgeving langs het water. Meer informatie is te vinden op Roerdelta Roermond. 

 
4. Verlaging Dam Lateraalkanaal   

Met de partners Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de Provincie Limburg werkt de 
gemeente Roermond aan de haalbaarheid van het project verlaging Dam Lateraal-kanaal. 
Enerzijds geeft de verlaging een impuls aan  de toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de Maasplassen in Midden-Limburg en een versterking van 
de regionale fietsinfrastructuur, anderzijds levert het project een bijdrage aan 
hoogwaterveiligheid. Het Lateraal-kanaal kan bij hoog water, eerder dan nu het geval is, mee 
gaan stromen en werkt daarmee waterstand verlagend.  
Het project bevindt zich in de haalbaarheidsfase en is aangemerkt als pilotproject in het kader 
van programma Integraal Riviermanagement (IRM). Een van de leerpunten is de uitwerking 
van een bijdrageregeling vanuit ondernemers. 
 

5. Willem Alexanderhaven 
Roermond Willem-Alexanderhaven is een van de 17 ‘zwakke plekken’ in de 
hoogwaterbescherming van de Maas. Het plan om de hoogwaterbescherming op orde te 
brengen beschermt echter niet het hele bedrijventerrein. Bedrijven, gemeente Roermond, 
Provincie Limburg en Waterschap Limburg werken samen aan oplossing waarbij dit wel het 
geval is. 
 

6. Rondvraag 
Als er vragen of opmerkingen zijn, kunnen deze gesteld worden. 
Dit was de laatste vergadering van de taakgroep Maas in 2021. Een vergaderschema 2022 
wordt opgesteld en toegestuurd.  
Er is vanuit de gemeente Namen een uitnodiging verstuurd aan allen om deel te nemen aan 
de internationale bijeenkomst voor het netwerk Drinkbare Maas op 15 en 16 oktober. 


