Datum: 21 september 2017

Agenda
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Datum en tijd
Donderdag 28 september van 14.00 – 16.00 uur
Plaats
Gemeentehuis gemeente Rheden
Hoofdstraat 3, De Steeg
Parkeren kan achter het gemeentehuis, aan de rechterzijde voor bezoekers.
Parkeerschijf gebruiken (bij aankomst op 14.00 uur zetten)!
1.

Opening en mededelingen
Jaarverslag en verslag Jaarvergadering

2.

Verslag vorige vergadering, 30 maart 2017

3.

Lokale en regionale ontwikkelingen
Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor
willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid.
In het bijzonder aandacht voor verkeersstromen op de dijk. Hiervoor is een oproep gedaan in
de nieuwsbrief en de zomerupdate van de taakgroep IJssel. Wat zijn de ervaringen en
voorbeelden van bestuurders?

4.

Schone IJssel
Een schone IJssel is een onderwerp dat gemeenten langs de IJssel bindt. Het project Schone
IJssel is volop in werking. Ook op landelijk niveau zijn er ontwikkelingen op het gebied van
schone rivieren die wij u graag mee geven.
Daarnaast bespreken we in elke taakgroep de ervaringen en voorbeelden van bestuurders
met zwerfafval van dagrecreanten in de uiterwaarden (zie zomerupdate en nieuwsbrief).

5.

Deltaprogramma Rivieren & Voorkeursstrategie IJssel
Binnen het Deltaprogramma Rivieren wordt hard gewerkt aan het verzamelen van informatie
voor de actualisatie van de Voorkeursstrategie. Het gaat dan om informatie voor een MKBA,
draagvlak, robuustheid, ruimtelijke inpassing en andere beslisinformatie.
Via een regioproces worden belanghebbenden betrokken. Dit moet leiden tot de
ondertekening van een bestuurlijke overeenkomst in het voorjaar.
Dianne Laarman vertelt over het proces en de ontwikkelingen.

6.

Dromen over de IJssel / Visie op de IJssel
Atelier X, het Deltaprogramma Rivieren en de provincies Overijssel en Gelderland gaan via het
ontwerplab Rijntakken aan de slag met ontwerpend onderzoek. Hierin wordt onder andere
bekeken hoe waterveiligheidsopgaven gekoppeld kunnen worden aan de lange termijn
opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het gaat over hoe de grote opgaven van
Nederland als energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie in het
rivierengebied verwerkt kunnen worden. Langs de IJssel doen we dit via dromen – durven –
doen. Het ontwerplab neemt u graag mee in hun werkwijze en een ‘droomsessie’ voor
gemeentelijk bestuurders. Wat is uw beeld van de IJssel op lange termijn? Hoe brengen we
dit verder in andere beleidsvraagstukken?

7.

Rondvraag en datum volgende vergadering
De volgende vergadering van de taakgroep IJssel vindt plaats op donderdag 7 december van
14.00 – 16.00 uur bij het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem.
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