
 
 

 Datum: 22 januari 2019 

 

Agenda 
 

Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 31 januari van 14.00 – 16.00 uur  

Plaats Gemeentehuis Olst-Wijhe  

 Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe  

Parkeren Onder aan de dijk  

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag vorige vergadering, 4 oktober 2018 Bijlage 1 

 

3. Taakgroep IJssel 2019 - 2022 Bijlage 2 

De vorige vergadering is gesproken over de onderwerpen die de komende vier jaar aan de 

orde moeten komen in de taakgroep. Dit gesprek is in alle taakgroepen en in het bestuur 

gevoerd. Daar is een werkplan uit voort gekomen (bijlage 2). Bespreken van het werkplan en 

bepalen speerpunten en concrete onderwerpen taakgroep IJssel. 

 

4. Integraal Riviermanangement/Deltaprogramma  

Voor de zomer heeft de Minister van I&W het programma Integraal Rivier Management (IRM) 

aangekondigd. Zij heeft daarvoor in het Deltafonds vanaf 2029 financiële middelen 

gereserveerd. In de tussentijd is de opgave voor het Rijk in kaart gebracht en gekeken hoe het 

programma vorm gegeven kan worden. Ook over de governance is gesproken. 

We praten u bij over de voortgang Integraal Rivier Management en de relatie tot het 

Deltaprogramma. Met elkaar bespreken we de rol van gemeenten in het proces en de 

governance. 

 

5. Beleef de IJssel  Bijlage 3 

De IJssel is een prachtige en levendige rivier, een ware belevenis. Het gebied heeft veel 

kwaliteit en potentie op het gebied van natuur, landschap, water, cultuur, historie en agro. Er 

zijn vele initiatieven om (delen van) de IJssel in de markt te zetten, maar een overkoepelend 

geheel ontbreekt. Een programma ‘Beleef de IJssel’ zou deze koepel kunnen vormen en 

aanleiding zijn tot het initiëren van meer initiatieven. Dat kan alleen als overheden, 

ondernemers en organisaties gezamenlijk aan de slag gaan. Schouder aan schouder. 

Graag bespreken we met u hoe u aan kijkt tegen een programma ‘Beleef de IJssel’, welke rol 

gemeenten daar in zouden kunnen spelen en wat er van anderen verwacht mag worden.  

Een eerste input als aanzet voor de discussie treft u in bijlage 3 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. 

 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De Jaarvergadering van de VNR vindt plaats op donderdag 11 april. 

De volgende vergadering van de taakgroep IJssel is op 20 juni 2019. 

 

 


