
 
 

 Datum: 21 maart 2017 

 

Agenda 
 

 

Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 30 maart van 14.00 – 16.00 uur 

Plaats Gemeentehuis gemeente Voorst 

 H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Verhuizing secretariaat VNR. 

Evaluatie beleidslijn Grote Rivieren. 

 

2. Verslag vorige vergadering, 24 november 2016 Bijlage 1 

 

3. Schaduwwerking  

Berthy van den Broek van de Rijksuniversiteit Utrecht doet onderzoek naar planschade. 

Schaduwschade maakt daar onderdeel van uit; hoe kan schade voor burgers en bedrijven 

geregeld worden als er nog geen planschaderegeling is, maar wel planvorming die een 

‘schaduw’ over het gebied vooruit werpt. Berthy van den Broek geeft een toelichting op haar 

bevindingen en is benieuwd naar de ervaring van gemeentelijk bestuurders. Meer informatie 

is te vinden via:  
 

4. Consequentie analyse: strategie IJsseldijken 

De drie waterschappen langs de IJssel hebben bekeken wat de consequentie is van de nieuwe 

normen voor de dijken langs de IJssel. Eddie Steenbergen vertelt namens de waterschappen 

hoe hoog en sterk de dijken moeten worden en hoe deze analyse gebruikt worden om te 

bekijken hoe we met elkaar kunnen voldoen aan de nieuwe normen onder het motto “naar 

een adaptieve uitvoeringsstrategie IJsseldijken”. 

 

5. Voortgang DP IJssel 

De vorige vergadering is een uitgebreide toelichting gegeven op de voortgang van het 

Deltaprogramma Rijn en de uitwerking voor de IJssel in het bijzonder. Deze vergadering een 

terugkoppeling van de vergadering van de Stuurgroep IJssel en toelichting op laatste stand 

van zaken. Daarnaast een verkenning van de rol van gemeenten, wijze van elkaar informeren, 

waar is behoefte aan? 

 

6. Lokale en regionale ontwikkelingen 

Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. Terugkoppeling uit regionaal overleg. 

 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering is de Jaarvergadering van de VNR op donderdag 18 mei in 

Kampen. De eerstvolgende vergadering van de taakgroep IJssel vindt plaats op donderdag 28 

september in het gemeentehuis van de gemeente Rheden. 


