CONCEPT
Conceptbesluitenlijst openbare vergadering commissie
Watersysteem, Zuiveren en Waterketen van 14 april 2021
De vergadering heeft plaatsgevonden via Zoom en is terug te kijken via
https://www.youtube.com/watch?v=K4wIB5V6nz4
Aanwezig:
de dames P.T.G.J. Beeren-Adriaans, M.M. Dielissen, R. Kaanen, W. Medendorp en de heren
J.P.C. Achten, J.A.M. Arntz, G.J.C. Bongers, M.A.J. Bongers, C.F.B. Drummen, J.C. Jonker, J.A.M.
Houwen, P.J.P. de Lange, G.P.J. Lemlijn, P.W.J. Litjens, R.P.E. Pustjens, H.G.H.M. Quaedvlieg en
M.E.J.J. Wijnhoven
•
•

mevrouw J.S.E. Van Wersch, voorzitter
mevrouw K. van der Graaf, secretaris

Tevens aanwezig:
• de heer A.A.A. Jansen, lid dagelijks bestuur
• de heer H.E.G. Frenken, lid dagelijks bestuur
• de heer H. Sonnemans, Strategisch adviseur, in verband met agendapunt 1.1
• de heer R. Keulen, Adviseur watersysteem en -keten, in verband met agendapunt 2.1
• mevrouw B. Smit, Adviseur watersysteem en -keten, in verband met agendapunt 2.2
Afwezig:
mevrouw W.A.M. Robles-Mulder (met bericht van verhindering) en de heer E.G.C.J. Kurstjens
nr.

onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

1

ALGEMEEN

1.1

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

advies / besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Zij deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen
van mevrouw Robles-Mulder.
Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor om de agendapunten 2.1 en 2.2 (de beide
presentaties) te behandelen na agendapunt 3.2.
Met inachtneming van dit voorstel wordt met de voorliggende
agenda ingestemd.
Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat naar aanleiding van publicaties in de
media en vragen daaromtrent over de vergunning van Sitech, de
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nr.

onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

advies / besluit

heer Sonnemans aanwezig is in deze vergadering.
De heer Sonnemans praat de commissie beknopt bij over de
laatste stand van zaken.
Afgesproken wordt dat de commissie na de meivakantie in een
extra informatieve bijeenkomst nader over dit onderwerp zal
worden geïnformeerd.
1.2

Spreekrecht toehoorders
Geen gebruik van gemaakt.

1.3A

Concept-besluitenlijst openbare vergadering van de commissie
Watersysteem, Zuiveren en Waterketen van 10 februari 2021
De heer Jonker dient bij de aanwezigen te worden vermeld.

Met inachtneming van
de aangegeven
aanpassingen
vastgesteld.

De voorletter van mevrouw Kaanen staat foutief in de
besluitenlijst.
Naar aanleiding van de eerdere toezegging over het operationeel
Bestrijdingsplan droogte 2021-2024 deelt portefeuillehouder de
heer Frenken mee, dat het plan alvast ter kennisneming naar de
leden van de commissie zal worden toegezonden, waarna in een
AB themabijeenkomst nader hierop zal worden ingegaan.
1.3B

Lijst van openstaande vragen en acties uit commissie
Watersysteem, Zuiveren en Waterketen
Voor wat betreft actiepunt nummer 20 deelt de voorzitter mee,
dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Roermond stil ligt
als gevolg van een wijziging van het projectleiderschap.
Voor wat betreft het bedrijventerrein Noorderpoort zal
binnenkort kaartmateriaal aan het waterschap worden
aangeleverd op basis waarvan de waterstaatkundige aspecten
beoordeeld kunnen worden.

Actiepunten nummers
13, 24, 30 en 33
afvoeren van de lijst.
Overigens voor
kennisgeving
aangenomen.

Naar aanleiding van actiepunt nummer 29 deelt de voorzitter
mee, dat de commissie binnenkort schriftelijk over het KLIMAPproject zal worden geïnformeerd.
Voor wat betreft actiepunt 30 deelt de voorzitter ten slotte mee,
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nr.

onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

advies / besluit

dat het project ‘Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie’
vooralsnog niet de hoogste prioriteit heeft van het waterschap.
Dit is ook besproken met mevrouw Kaanen en kan worden
afgevoerd van de lijst.
2

TER INFORMATIE

2.3

Bestuurlijke voortgangsrapportage Water in Balans peildatum
31 december 2020

Voor kennisgeving
aangenomen.

2.4

Memo 'Uitvoeringsprogramma biodiversiteit op de Limburgse
Maasdijken'

Voor kennisgeving
aangenomen.

Desgevraagd door de heer Achten zegt portefeuillehouder de
heer Frenken toe dat in een volgende vergadering zal worden
teruggekomen op de relatie tussen de begroeiing van de
waterkering en de faalkans.
Verder zegt de heer Frenken naar aanleiding van opmerkingen in
dit verband van de heer Achten en mevrouw Dielissen toe, dat zal
worden bekeken of er een pilot met schapenbegrazing kan
worden opgestart teneinde de effecten hiervan op de begroeiing
te kunnen beoordelen.
3

OM ADVIES

3.1

Vaststelling Regionale Energie Strategie (RES) NML 1.0 en RES ZL
1.0

Positief.
Als bespreekstuk
agenderen voor het
AB

3.2

Concept AB-voorstel inzake vaststelling Kadernotitie
uitgangspunten participatiebeleid

Positief.
Als bespreekstuk
agenderen voor het
AB

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van mevrouw
Beeren en de heren Achten, Bongers en Litjens, zegt portefeuillehouder de heer Frenken toe dat de lijst van uitgangspunten op
onderdelen zal worden aangepast / aangevuld. De wijzigingen
ten opzichte van de thans voorliggende uitgangspunten zullen
voor het AB met behulp van een kleur inzichtelijk worden
gemaakt.
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nr.

onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

advies / besluit

4

OVERIG

2.1

Presentatie Resultaten inventarisatie afkoppelen verhard
oppervlak Limburg (Ralf Keulen)

Voor kennisgeving
aangenomen.

2.2

Presentatie Tussentijdse evaluatie stimuleringsregeling
afkoppelen private terreinen (Brigit Smit)

Voor kennisgeving
aangenomen.

De beide presentaties (2.1 en 2.2) zullen in iBabs worden
toegevoegd aan de vergaderstukken.
Naar aanleiding van de presentaties spreken diverse sprekers hun
zorgen uit over het feit dat diverse gemeenten weinig beweging
aan de dag lijken te leggen, terwijl het toch de gemeenten zijn
die met knelpunten te maken hebben. Daarom dient eerst te
worden bekeken hoe die gemeenten in beweging gezet kunnen
worden, voordat gesproken wordt over beschikbaarstelling van
middelen voor 2024 en verder.
De voorzitter deelt mee dat voor de volgende commissievergadering een voorstel inzake verlenging van de “Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen” zal worden
geagendeerd. In dat voorstel zal ook nader op de vandaag door
de commissie uitgesproken zorgen worden ingegaan.
4.1

Rondvraag en sluiting
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Kaanen
hieromtrent, zegt portefeuillehouder de heer Frenken toe dat de
commissie schriftelijk zal worden geïnformeerd over de aanpak
van verzandingen in de Roer, waardoor onder andere de vistrap
bij de ECI-centrale niet meer goed functioneert.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder
dankzegging voor ieders geleverde inbreng om 19.20 uur de
vergadering.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Watersysteem, Zuiveren en
Waterketen van
De secretaris,

De voorzitter,

K. van der Graaf

J.S.E. Van Wersch
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