Lijst van openstaande vragen en acties uit de commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen
Stand van zaken per 3 mei 2021
verantwoordelijk
clustermanager
Margreet Smits

actie nr. datum WZW
9
04-09-2019

vraag / actie
richtdatum afhandeling portefeuillehouder
Geconstateerd is dat in het kader van het beekherstel veel
01-06-2021
Har Frenken
stuwen uit watergangen verwijderd zijn, waarbij het de vraag
is of de inschattingen die hiertoe in het verleden hebben
geleid, gelet op de klimaatverandering, nog wel kloppen.

11

30-10-2019

Gevraagd is naar een evaluatie van het beekherstel.

Z.s.m., doch voor 01-01- Arnold Jansen
2022

Margreet Smits

12

30-10-2019

Gevraagd is of de ontwerp-eisen voor de herinrichting van
watergangen nog wel voldoen in deze tijd van
klimaatverandering.

Z.s.m., doch voor 01-01- Arnold Jansen
2022

Margreet Smits

20

10-06-2020

Toegezegd is dat de commissie zal worden meegenomen in
de betrokkenheid van het waterschap bij de ontwikkelingen
rond de nog in de opstartfase zittende bedrijventerreinen in
Venlo en Roermond.

14-04-2021

Josette Van Wersch

Wilfried Harberink

23

02-09-2020

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een helder
Zodra aan de orde.
afwegingskader te formuleren voor de bepaling van het
kantelpunt tussen kosten van maatregelen en de
opbrengsten daarvan. Daarvoor zijn meer inzichten en
ervaringen nodig.
Toegezegd is dat, zodra er op dit vlak relevante
ontwikkelingen zijn, in de periodieke voortgangsrapportages
WiB aandacht hieraan zal worden geschonken.

Josette Van Wersch

Wim van Steeg

29

28-10-2020

Toegezegd is dat de commissie op de hoogte zal worden
gehouden over het KLIMAP-project.

Josette Van Wersch

Margreet Smits

14-04-2021

stand van zaken
Wordt in het kader van de uitvoering van de motie van de
fractie Ongebouwd van 30/09/2020 opgepakt onder
begeleiding van een klankbordgroep uit het AB (zie ook
actiepunt nummer 12)
Wordt opgepakt in het kader van de in 2021 onder
begeleiding van een klankbordgroep uit het AB uit te voeren
audit.
Wordt in het kader van de uitvoering van de motie van de
fractie Ongebouwd van 30/09/2020 opgepakt onder
begeleiding van een klankbordgroep uit het AB (zie ook
actiepunt nummer 9)
Met beide gebieden is inmiddels contact.
Roermond ligt stil (door wisseling in projectleiderschap). Voor
wat betreft Venlo is inmiddels kaartmateriaal aangeleverd.

Per e-mail van 28 april 2021 zijn de AB- en de
burgercommissieleden geïnformeerd over het KLIMAPproject.
Voorstel:
Actiepunt afvoeren.
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actie nr. datum WZW
30
28-10-2020

32

10-02-2021

vraag / actie
richtdatum afhandeling portefeuillehouder
Toegezegd is dat zal worden bekeken of er in het project
14-04-2021
Josette Van Wersch
‘Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie’, waarin
onder andere wordt geparticipeerd door Waterschap De
Dommel, aanknopingspunten zitten die ook voor Waterschap
Limburg van belang kunnen zijn.

Toegezegd is dat door mevrouw Dielissen aangehaalde
rapporten over hergebruik van effluent digitaal zullen
worden toegezonden aan de leden van de commissie.

14-04-2021

Arnold Jansen

verantwoordelijk
clustermanager
Margreet Smits

Margreet Smits

stand van zaken
In vergadering van 14-04-2021 is mevrouw Kaanen bedankt
voor het signaal. Als wij samenwerken met watermolens of
deze komen aan bod in een project, dan zullen we dit
nadrukkelijk meenemen.
Voorstel:
Actiepunt afvoeren.
Per e-mail van 16 april 2021 zijn de AB- en de
burgercommissieleden over een en ander geïnformeerd.
Voorstel:
Actiepunt afvoeren.

34

14-04-2021

Naar aanleiding van de eerdere toezegging over het
01-07-2021
operationeel Bestrijdingsplan droogte 2021-2024 is
toegezegd, 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.

Har Frenken

Peter Notten

35

14-04-2021

01-09-2021

Har Frenken

Wilbert Peereboom

36

14-04-2021

01-01-2022

Har Frenken

Wilbert Peereboom

37

14-04-2021

Toegezegd is dat in een volgende vergadering zal worden
teruggekomen op de relatie tussen de begroeiing van de
waterkering en de faalkans.
Toegezegd is dat zal worden bekeken of er een pilot met
schapenbegrazing kan worden opgestart teneinde de
effecten hiervan op de begroeiing van de waterkering te
kunnen beoordelen.
Toegezegd is 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.

09-06-2021

Har Frenken

Wilbert Peereboom
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Het operationeel Bestrijdingsplan droogte 2021-2024 is per email van 20-04-2021 toegezonden aan de AB- en de
burgercommissieleden.

Per email van 02-05-2021 is de commissie geïnformeerd over
de voorgestane aanpak.
Voorstel:
Actiepunt afvoeren.
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