
 

 

 
 Datum:  21 januari 2022 
 
 
 
Agenda 
 
 
Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Donderdag 27 januari 2021  
 10.00 – 12.00 uur 
Plaats Digitaal via Teams 
  
 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Verslag vergadering 30 september 2021 Bijlage 1 

Verslag taakgroepvergadering 30 september 2021 (bijlage 1) ter bespreking. 
Waterkracht en stuwen op de Nederrijn/Lek (nav ingekomen bericht in verslag). 
 

3. Panorama Gelderse Rivieren 
Regelmatig spreken wij met elkaar over (gemeentelijke) omgevingsvisies. De vorige 
vergadering van de taakgroep kwam het voorbeeld van de gemeente Renkum op tafel. Een 
vraag die op kwam is of en hoe we als gemeenten gezamenlijk de rivier mee nemen in de 
visie. En wat dan de keuzes zijn. 
Provincie Gelderland heeft een Panorama Gelderse Rivieren opgesteld als provinciaal 
handelingsperspectief, als vertrekpunt voor verdere gesprekken over het samen realiseren 
van opgaven in het rivierengebied. Het beschrijft de samenhang tussen de ambities, zoals 
omschreven in de omgevingsvisie Gaaf Gelderland én hoe de provincie haar rol ziet. Het biedt 
inspiratie om samen te werken aan de ruimtelijke kwaliteit die het landschap van het 
rivierengebied zo bijzonder maakt. Het Panorama is geen nieuw beleidsprogramma met 
bijbehorende middelen. Wel kan het bijdragen om programma’s van verschillende overheden 
en partners te verbinden om zo tot krachtige uitvoering te komen. Het Panorama is op 18 
januari in concept door GS vastgesteld en zal zo snel mogelijk nagezonden worden. Carel Bolt 
en Danielle Verhoeven van de provincie Gelderland presenteren het Panorama. 
Wij willen graag bespreken of wij ons als gemeenten in het Panorama kunnen vinden. Is dit 
een visie waar gemeenten gebruik van kunnen maken? Hoe kunnen we dat verder trekken 
naar de Utrechtse, Zuid-Hollandse en Brabantse Rijn-Waal gemeenten? 

 
4. Bronaanpak zwerfafval 

Afval in en langs de rivieren is voor velen een doorn in het oog. We doen veel aan 
opruimacties langs de rivieren. Voorkomen van afval is ook effectief. RWS heeft een 
bronaanpak ontwikkeld om er voor te zorgen dat er minder plastic de rivieren in komt. Stefan 
van der Wal presenteert deze aanpak en gaat graag met u in gesprek hoe dit verder uit te 
rollen en aan te pakken. 
 

5. Samenwerking gemeenten (in IRM)  
Dit is de laatste vergadering van de taakgroep voor de verkiezingen, de volgende vergadering 
is in een nieuwe samenstelling. Met elkaar willen we terugkijken op wat de taakgroep 
Rijn/Waal gebracht heeft, wat wel en niet werkt en wat we de bestuurders voor de komende 
vier jaar mee willen geven. In het algemeen én op de inzet van gemeenten op het programma 
Integraal Rivier Management. 

 



 

 

 
6. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen Bijlage 2 

* Veren  
* Ontgassen 
* Integraal Rivier Management 
* Overige ontwikkelingen binnen gemeenten 
Iedere gemeente kan eigen ontwikkelingen melden en bespreken. 
 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 
De volgende vergadering is de ledenvergadering, maandag 14 februari 15.00 – 16.00 uur via 
Teams. 
De volgende vergadering van de taakgroep is in nieuwe samenstelling gepland op 23 juni.  

 


