
 
 

 Datum: 27 september 2018 

 

Agenda 
 

Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 4 oktober van 14.00 – 16.00 uur  

Plaats Gemeentehuis gemeente Brummen 

 Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen  

Navigatie/parkeren Oude Eerbeekseweg 44 Brummen (achterzijde gemeentehuis)  

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag vergadering 21 juni 2018 en Jaarvergadering 2018 Bijlage 1, 2 

 

3. (vice) voorzitter taakgroep IJssel Bijlage 3 

Iedere taakgroep heeft een voorzitter en een vice voorzitter, tevens bestuursleden VNR (zie 

bijlage 3 voor profiel). Benoeming van (vice) voorzitter in de vergadering. 

 

4. Terugkoppeling Stuurgroep IJssel en benoemen gemeentelijke Vertegenwoordiging  

Korte terugblik op de vergadering van de Stuurgroep IJssel van 27 september. Bespreken van 

wat Integraal Riviermanagement voor gemeenten betekent en hoe wij er als gemeenten mee 

om willen gaan. Tevens benoemen van gemeentelijk vertegenwoordigers in de Stuurgroep 

IJssel. 

 

5. Taakgroep IJssel 2019 – 2022 Bijlage 4 

De VNR is een netwerk van bestuurders langs de grote rivieren. Wat vindt u als bestuurder 

langs de IJssel belangrijke onderwerpen om met elkaar te bespreken? Een eerste voorzet is 

bijgevoegd. Ter vergadering aanvulling en prioritering. 

 

6. IJsselbiënnale 

In 2017 is voor het eerst een IJsselbiënnale gehouden. Een kunstroute met 26 kunstwerken 

van internationale kunstenaars langs  de IJssel van Kampen tot Doesburg. De kunstenaars 

toonden hun visie op de invloed van klimaatverandering op het rivierenlandschap. Samen 

met een rijk gevarieerd activiteitenprogramma van musea, culturele instellingen en 

kunstenaars uit de IJsselvallei was het een zomer vol cultuur. Met 65.000 bezoekers was het 

een eerste geslaagde editie. 

Volgens goed gebruik bij een biënnale vindt de volgende IJsselbiënnale plaats in 2019. Het 

Kunstenlab werkt hard aan de deelname en financiering. Mieke Conijn vertelt over de 

IJsselbiënnale 2019 in het algemeen en de betrokkenheid van gemeenten hierbij. 

 

7. Laag Water 

Afgelopen zomer hebben we met een langdurige droge periode te maken gehad. Dit had 

effect op de waterstand van de IJssel. Met niet alleen gevolgen voor de scheepvaart, maar 

ook voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling. En niet alleen gevolgen voor de IJssel, maar het 

gehele watersysteem er omheen. Wat zijn de gevolgen van de droogte en op welke manier 

gaan we er met elkaar mee om? We bespreken waar gemeenten tegen aan gelopen zijn. 



 
 

8. Lokale en regionale ontwikkelingen  

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

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. 

 

9. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De volgende vergadering van de taakgroep IJssel is op 31 januari 2019. 

 

 

Taakgroep IJssel 

Dag Datum Tijd Locatie 

Donderdag 31 januari 14:00 – 16:00 uur N.n.b. 

Donderdag 20 juni 14:00 – 16:00 uur N.n.b. 

Donderdag 10 oktober 14:00 – 16:00 uur N.n.b 

 

 


