
 
 
 Datum: 18 maart 2015 
 
 

Agenda 
 
 
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Donderdag 26 maart van 14.00 – 16.00 uur 
Plaats Gemeentehuis Brummen 
 Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen 
 Navigatie: Oude Eerbeekseweg 44 
 
 
1. Opening 

 
2. Mededelingen voorzitter en/of bureau 

 
3. Verslag vorige vergadering, dd 20 november 2014  bijlage 1 

 
4. Duurzame voedselketens langs de IJssel  

De IJssel is een verbindend element in het landschap. Smaak kan ook een verbindend 
element zijn, bijvoorbeeld voor lokale initiatieven op het gebied van regionale landbouw, 
streekproducten, slow food, kleinschalige restaurants. De universiteit van Nijmegen kijkt of 
duurzame voedselketens langs een lintelement als de IJssel vorm gegeven kunnen worden. 
Toine Smits en Luca Consoli van de Universiteit Nijmegen geven een toelichting. 
 

5. Deltaprogramma, stand van zaken Bijlage 2  
Het Deltaprogramma Rivieren gaat verder met een Deltaprogramma Rijn en een 
Deltaprogramma Maas. Voor beiden blijft een bestuurlijk overleg bestaan. De SDR heeft een 
notitie opgesteld met samenwerkingsafspraken voor het vervolg. Ter vergadering een 
toelichting op het vervolg van Delta Rijn; de structuur, de ondersteuning en de gemeentelijke 
afvaardiging. 
Op 5 maart was de IJsselconferentie; de startbijeenkomst voor het vervolg voor de IJssel. Veel 
gemeenten waren vertegenwoordigd en hebben hun inbreng gegeven. Op basis van een 
korte terugblik bespreken we welke punten zijn van belang voor de stuurgroep IJssel en 
gemeenten onderling. 

 
6. Actualiteiten  Bijlage 3  

Programma Stroomlijn 
Het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat beoogt de begroeiing uit de stroombaan van 
de rivier te verwijderen. Na een voorbereidingstijd komt het programma nu in de 
uitvoeringsfase. Gesprekken met gemeenten worden aan gegaan. Soms lijken de voorstellen 
in te gaan tegen andere beleidsvoornemens. Tijdens de IJsselconferentie bleek dat meerdere 
gemeenten aan lopen tegen de gevolgen van het programma Stroomlijn. Ter vergadering 
inventarisatie van de gevolgen van de uitwerking van Stroomlijn bij gemeenten. 



 
Nationaal Water Plan 
Het Nationaal Water Plan is geactualiseerd met een tussentijdse wijziging. Reacties zijn 
samengevoegd in een nota van antwoord (zie bijlage). Daarnaast ligt het Nationaal Waterplan 
2016 – 2021, met alle onderliggende documenten, ter inzage: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2014/12/12/aanbieding-ontwerp-nationaal-waterplan-2016-
2021.html  
Hoe gaan gemeenten om met het Nationaal Water Plan? Wat is de eventuele reactie? 
 
Schone rivieren 
Vorig jaar was er in de taakgroepvergadering een toelichting op de impact van zwerfafval in 
rivieren. Bestuurders waren er van overtuigd dat gemeenten hier een rol in spelen en dat de 
uiterwaarden onderdeel moeten zijn van zwerfafvalbeleid. Intussen is op verzoek van de VNR 
de ophaalregeling van Rijkswaterstaat opgeschaald naar alle regio’s. Daarnaast zijn op 
regionaal niveau opschoon projecten ontstaan als Mooi Schoon langs de IJssel (www.mooi-

schoon.nl). In de vergadering een korte update en uitwisseling van ervaring. Inventariseren 
van drempels in de samenwerking en ideeën voor het meenemen van beheer van zwerfafval 
in Ruimte voor de Rivierprojecten.  
 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
In de vorige vergadering is een toelichting gegeven op het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP wordt sober en doelmatig 
uitgevoerd. Middelen voor onderzoek zijn nauwelijks beschikbaar. Universiteiten en 
hogescholen hebben zich verenigd in het Blue Office, om middelen te genereren om 
maatschappelijk relevant onderzoek te doen. Welke kennisvragen leven er bij u om verder 
uitgezocht te worden? Nadere toelichting op Blue Office en bespreken van mogelijke 
onderzoeksvragen. 
 

7. Actualiteiten uit de regio 
Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 
willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. 
 

8. Rondvraag en datum volgende vergadering 
Volgende vergadering vindt plaats op donderdag 25 juni van 14.00 – 16.00 uur. 
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