
 
 
 Datum: 20 januari 2020 
 
Agenda 
 
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Datum en tijd Donderdag 30 januari van 14.00 – 16.00 uur  
Plaats Gemeentehuis gemeente Zevenaar, Politieke huiskamer 
 Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar 
Navigatie/parkeren  U kunt gratis parkeren op de parkeerplaats naast het spoor. De ingang is aan 

de Babberichseweg (navigatie Babberichseweg 2a). U rijdt door langs de 
bouw tot u op de parkeerplaats komt. Vanaf de parkeerplaats loopt u in 
ongeveer 5 minuten naar het gemeentehuis, de looproute is aangegeven.  

 
 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag vorige vergadering, 10 oktober 2019 Bijlage 1 
 
3. Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn Water wordt in drie tranches uitgewerkt. De derde tranche loopt van 2021 – 
2027. Er wordt nu gewerkt aan het opstellen van plannen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
aanleg van nevengeulen of uiterwaardverlaging. Ivo de Groot en Marloes Bijlsma van 
Rijkswaterstaat geven een toelichting op de KRW in het algemeen. Daarna gaan zij in op de 
uitwerking van de derde tranche en de start van de planfase. De rol van en verwachtingen 
van en aan gemeenten komen daar bij aan de orde. 
 

4. The Great Bubble Barrier 
De vorige vergadering kon de presentatie niet door gaan. In Kampen houdt een scherm van 
bellen afval tegen en geleidt dit naar de waterkant. Sonja Fortuin vertelt over de werking van 
de Bubble Barrier en de resultaten tot nu toe in Kampen.  
 

5. Integraal Rivier Management en SG IJssel Bijlage 2a, b, c, d 
Het programma Integraal Rivier Management (IRM) is van start gegaan. Er is een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, waarin de scope, het doel en het werkgebied van 
het programma IRM beschreven staan. De NRD gaat op 22 januari de inspraak in. Onderdeel 
van de inspraak is het geven van een reactie op de wijze waarop de participatie vorm gegeven 
moet worden. 
U krijgt een toelichting op de stand van zaken IRM, het proces NRD en de betrokkenheid van 
gemeenten bij IRM. Gemeenten hebben informatie toegestuurd gekregen, zie bijlagen 2 a-d. 
De Stuurgroep IJssel vergadert op 26 maart 2020. 
 

6. Lokale en regionale ontwikkelingen  
* Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 
willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. 
* IJsselbiënnale 2020 gaat door. Hoe zijn gemeenten daar bij betrokken? 
* Gemeenten zijn aan de slag met het opstellen van omgevingsvisies. Alle gemeenten 
vertegenwoordigd in de taakgroep liggen aan de IJssel. Hoe komt de IJssel terug in de 
omgevingsvisies? Sluit dit op elkaar aan? Hoe kunnen we elkaar daar bij versterken. Eerste 
inventarisatie, wellicht volgende keer apart onderwerp. 

 
7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De Jaarvergadering van de VNR vindt plaats op 2 april. Thema zal zijn rivierwater en energie. 
De volgende vergadering van de taakgroep IJssel is op 25 juni van 14.00 – 16.00 uur. 


