
 
 
 Datum: 21 januari 2022 
 
 
Agenda 
 
 
Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Vrijdag 28 januari 2021  
 10.00 – 12.00 uur 
Plaats Digitaal via Teams 
 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Verslag vergadering 25 juni 2021 en 1 oktober 2021  Bijlage 1, 2 

Verslag 25 juni is de vorige vergadering niet behandeld. Nu beiden aan de orde. 
 
3. Beheer van en in uiterwaarden   

Tijdens de vaartocht in Roermond kwam beheer van de uiterwaarden aan de orde. Met soms 
een beeld van verpaupering is het de vraag wie verantwoordelijk is voor het beheer van de 
uiterwaarden, maar ook wat we daar gezamenlijk mee willen. Dit zouden we in 
samenwerking met andere autoriteiten moeten bespreken. Graag inbreng van uw 
voorbeelden. 
Rijkswaterstaat presenteerde vorig jaar het traject om het beheer van de uiterwaarden 
grootschalig aan te besteden. Monique Naus en Wilfred Vruggink van RWS vertellen over de 
stand van zaken van het onderhoud, de aanbesteding van het onderhoudscontract en de 
inzet van RWS op gastheerschap. Daarnaast willen we met elkaar in beeld brengen en delen 
wat er leeft bij u als het gaat om het beheer van de uiterwaarden. 

 
4. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen en Samenwerking gemeenten in IRM   

Dit is de laatste vergadering van de taakgroep voor de gemeenteraadsverkiezingen. We horen 
graag hoe u de afgelopen vier jaar binnen de taakgroep het onderwerp rivierwater ervaren 
heeft, wat de lessen zijn en wat u de collega’s voor de komende vier jaar mee wilt geven. 
Zowel op het brede onderwerp als op de inzet op Integraal Rivier Management. 
 

5. Actualiteiten  
* Veren.  
* Ontgassen 
* Integraal Rivier Management 
* Ontwikkelingen in uw gemeente 
* Terugkoppeling SDM 16 december 
* .. 
 

6. Rondvraag en volgende vergadering 
Digitale huishoudelijke ledenvergadering is digitaal op maandag 15 februari van 15.00 – 16.00 
uur. De volgende vergadering van de taakgroep Maas is in nieuwe samenstelling op 8 juli van 
10.00 – 12.30 uur.  
 


