
 
 Datum:  3 juni 2014 
  
 

Agenda 
 
 
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Donderdag 12 juni van 14.00 – 16.30 uur 
Plaats Waterschap Rijn en IJssel  
 Liemersweg 2, 7006 CG DOETINCHEM 
 Let op: ingang aan de Energieweg 
 
1. Opening 

Welkom door de heer Penninx, voorzitter taakgroep IJssel 
 

2. Mededelingen voorzitter en/of bureau 
 

3. Verslag vorige vergadering, dd 6 maart 2014  bijlage 1 
 
4. Kennis maken met elkaar 

Wie vormen na 19 maart de taakgroep IJssel? 
 
5. Kennis maken met de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten bijlage 2 

De heer Penninx vertelt over de VNR in het algemeen en de activiteiten binnen de taakgroep 
IJssel in het bijzonder. In het Jaarverslag 2013 (bijlage 2) van de VNR treft u informatie aan 
over de activiteiten van de VNR het afgelopen jaar: van Deltaprogramma tot watervervuiling 
door (plastic) zwerfafval en de Beleidslijn Grote Rivieren. Graag horen wij van u welke 
onderwerpen u de komende jaren wilt delen, bespreken of aan de orde wilt hebben. 
Iedere taakgroep heeft een voorzitter, tevens bestuurslid van de VNR. Met de nieuwe 
samenstelling van de taakgroep moet deze opnieuw benoemd worden. De heer Penninx is 
voorzitter van de VNR geworden en niet herkiesbaar als voorzitter van de taakgroep. Mocht u 
zich kandidaat willen stellen, dan kan dit tot 10 juni. Voor vragen of aanmelding kunt u 
contact opnemen met het secretariaat. 
 

6. Kennis maken met de inhoud: het Deltaprogramma  
De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt aan het Deltaprogramma. In dit nationale 
programma werken Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen om Nederland te 
beschermen tegen hoog water en een duurzame zoetwatervoorziening te realiseren. Dit 
resulteert in het Deltaprogramma 2015, dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt 
aangeboden.  
Om met elkaar een gezamenlijke basis te hebben blikken we terug op wat er de afgelopen 
vier jaar in beeld is gebracht en wat de huidige stand van zaken is. Vanuit het 
Programmabureau Deltaprogramma Rivieren geeft mevrouw Jansen een toelichting.  
Vervolgens bespreken we wat in de volgende fase van het Deltaprogramma de inzet van 
gemeenten zou kunnen zijn en hoe we dit met elkaar vorm willen geven. 



 
 

7. Kennis maken met het gebied: IJsselID 
Het project IJsselID is een opdracht vanuit de provincies Overijssel en Gelderland om de 
betrokkenheid van bewoners van de IJsselvallei bij wat er in het gebied gebeurt te vergroten. 
Dit gebeurt onder andere door de organisatie van activiteiten op het terrein van 
cultuurhistorie, cultuurparticipatie en ruimtelijke kwaliteit. De heer Hendrix licht het project 
toe en geeft aanknopingspunten voor u als bestuurder. 

 
8. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De Jaarvergadering van de VNR vindt plaats op 25 september en zal in het teken staan van 
het 25 jarig bestaan van de VNR. 
De volgende vergadering van de taakgroep IJssel  vindt plaats op donderdag 20 november 
2014 van 14.00 – 16.00 uur. 


