Datum: 30 november 2017

Agenda
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Datum en tijd
Donderdag 7 december van 14.00 – 16.00 uur
Plaats
Kantoor Waterschap Rijn en IJssel
Liemersweg 2 (ingang Energieweg), 7006 GG Doetinchem
Bij programmeren TomTom: Energieweg aanhouden.

1.

Opening en mededelingen

2.

Verslag vorige vergadering, 28 september 2017

3.

Ruimte voor Levende Rivieren
Natuurorganisaties hebben hun visie op rivieren geschreven. Het is een uitnodiging aan alle
partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en
klimaatbestendige rivieren, zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen,
werken en recreëren. De ambitie is om groot te denken om de natuurlijke veerkracht van de
rivier te benutten, letterlijk en figuurlijk meer ruimte te creëren en ruimtelijke kwaliteit te
benutten als verbindende kracht. Kirsten Haanraads vertelt namens de natuurorganisaties
over hun visie en wat de rol van gemeenten kan zijn in de uitwerking hier van. Meer
informatie is te vinden op: https://www.levenderivieren.nl/visie-ruimte-voor-levenderivieren.

4.

Deltaprogramma Rivieren & Voorkeursstrategie IJssel
De (aangepaste) Voorkeursstrategie IJssel krijgt vorm. Op diverse momenten bent u of uw
ambtenaar hierover geïnformeerd en bij betrokken. Dianne Laarman geeft een toelichting op
de stand van zaken.
De volgende vragen willen wij in het bijzonder met gemeentelijk bestuurders bespreken:
* Hoe neemt u uw college en raad mee in de ontwikkelingen? Hoe wilt u als gemeente
betrokken worden in het komende proces voor de lange termijn?
* Wat vraagt het MER proces van een gemeente en bent u daar op voorbereid?

5.

Synergie opgaven HWBP
Consequentie analyse en de strategie IJsseldijken van de drie IJssel-waterschappen is in maart
in de taakgroep besproken. In december start de consulatie voor de volgende ronde HWBP
en wordt gekeken waar (voor de korte termijn) kansen liggen met ontwikkelingen binnen
gemeenten. De projecten die ontwikkeld zijn in Arnhem en Zutphen worden toegelicht, mede
om u inspiratie te geven welke mogelijkheden er zijn.

6.

Lokale en regionale ontwikkelingen
Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor
willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid.

7.

Rondvraag en datum volgende vergadering
Vergaderschema voor 2018 wordt na gestuurd.
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