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Binnen het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) werken het Rijk en de regionale
(water)partners samen aan een vitaal, veilig en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied zodat
we - met een duurzaam beheer - voorbereid zijn op de toekomst.

Opgaven én kansen

Doordacht en flexibel

De rivierengebieden zijn economisch, ecologisch en recreatief belangrijk
en beeldbepalend voor Nederland. Op dit moment zijn de rivieren uit
balans en zijn klimaatveranderingen meer dan ooit voelbaar. Er liggen veel
opgaven en ook mooie kansen, maar de ruimte en ontwikkelmogelijkheden
zijn schaars. Alleen door samen te werken kunnen we als betrokken
overheden de noodzakelijke aanpassingen realiseren én kansen verzilveren.

De stapeling van opgaven vraagt om een afgestemde
programmering én om wendbaarheid. We kijken dan ook
ver vooruit maar zorgen er ook voor dat we kunnen blijven
inspelen op nieuwe ontwikkelingen, kansen en inzichten.

Synergie en combinaties
In het Programma IRM leggen Rijk & regio alle opgaven op het gebied van
waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit
en natuur- en economische ontwikkeling en de kansen voor recreatie en
een aantrekkelijke leefomgeving naast elkaar. We zoeken op het niveau van
het riviersysteem synergie door te treffen maatregelen voor verschillende
opgaven te combineren. De focus ligt daarbij op het gezamenlijke,
maatschappelijke belang met oog voor het eigen belang. Deze vorm van
samenwerking gaat verder dan meekoppelkansen.

Nieuw beleid
Om de rivierfuncties duurzaam in stand te houden ontwikkelen we de
komende jaren nieuw beleid ten aanzien van de afvoercapaciteit en de
bodemligging van de rivier. Ook brengen we per riviertak in beeld welke
ontwikkelingen we in het riviersysteem verwachten, welke sectorale
opgaven en kansen er in en langs de rivieren liggen en onderzoeken we
hoe deze zich tot elkaar verhouden. We stellen een Programma onder
de Omgevingswet op waarin alle opgaven en kansen in samenhang zijn
bekeken en alle belangen zorgvuldig zijn meegewogen. Bovendien bouwen
we aan een heldere structuur waarbinnen de maatregelen kunnen worden
gerealiseerd.

Zo werken Rijk & regio als één overheid, samen met haar
gebiedspartners, aan een toekomstbestendig en robuust
rivierengebied.

“Samen werken aan een
vitaal, veilig en aantrekkelijk
rivierengebied. Duurzaam te
beheren en voorbereid op de
toekomst.”

“Op zoek naar slimme combinaties
en synergie op systeemniveau.”

Korte-termijn-projecten
Tijdens de ontwikkeling en uitrol van het Programma Integraal
Riviermanagement blijven de partners natuurlijk gewoon doorwerken aan
veilige en vitale rivieren. In deze korte-termijn-projecten wordt al zoveel
mogelijk integraal en systeemgericht gewerkt.

Relatie tot andere programma’s
Samenwerking
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken
als één overheid samen aan Integraal Riviermanagement.
Met onder andere belangenvertegenwoordigers maken
we één programma waarin alle opgaven en kansen in
samenhang zijn meegenomen en alle belangen zorgvuldig
meegewogen.

Het Programma IRM is een samenwerking tussen Rijk & regio.
Deltaprogramma’s Maas en Rijn werken samen in IRM. De doelstellingen
van de Programmatische Aanpak Grote Wateren wordt voor het
rivierengebied opgepakt binnen IRM. Over de overige opgaven, zoals
het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Kaderrichtlijn Water en Natura
2000 vindt nauwe afstemming plaats.

Samenstelling stuurgroep
Peter Heij (voorzitter) – directeur-generaal Water en Bodem Ministerie van IenW
Co Verdaas – dijkgraaf waterschap Rivierenland, Bestuurlijk Platform Rijn
Bert Boerman – gedeputeerde provincie Overijssel, Bestuurlijk Platform Rijn
Rik Grashoff – gedeputeerde provincie Noord-Brabant, Stuurgroep Deltaprogramma Maas
Patrick van der Broeck – dijkgraaf Waterschap Limburg, Stuurgroep Deltaprogramma Maas
Jan Hendrik Dronkers – directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken Ministerie van IenW
Donné Slangen – directeur Natuur Ministerie van LNV
Hermen Borst – directeur Staf Deltacommissaris
Ivo ten Broeke – Rijnvaartcommissaris Centrale Commissie voor de Rijnvaart en projectleider River Information Services Rijkswaterstaat
Nelly Kalfs – hoofdingenieur-directeur Oost-Nederland bij Rijkswaterstaat
Titus Livius – directeur Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur Ministerie van IenW

Ook meepraten?

Meer informatie en contact

Het Programma IRM is van ons allemaal. We organiseren met regelmaat
werkateliers en andere sessies en bijeenkomsten om met elkaar tot
het beste Programma onder de Omgevingswet te komen. Wil je ook
meepraten, stuur ons dan een e-mail: postbusIRM@minienw.nl.

Kijk voor meer informatie op www.deltacommissaris.nl/irm.
Heb je een vraag, tip of idee? Of wil je op de hoogte worden
gehouden? Stuur ons dan een e-mail: postbusIRM@minienw.nl.

