
 
 
 Datum: 2 maart 2021 
 
Agenda 
 
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
 
 
Datum en tijd Donderdag 11 maart 
 14.00 – 16.00 uur  
Plaats Digitaal via Webex 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag vergadering 1 oktober 2020 Bijlage 1  
 
3. Drinkbare IJssel 

Li An Phoa streeft naar drinkbare rivieren. Zij is gestart met een drinkbare Maas. Met een 
wandeling in 60 dagen van bron tot monding heeft zij aandacht gevraagd voor wat er nodig is 
om tot een drinkbare Maas te komen. Een driedelige documentaire is te bekijken via 
www.npostart.nl/de-boeddhistische-blik-drinkbare-maas/KN_1713432. 
Het initiatief voor een drinkbare IJssel is in de IJsselregio opgepakt. Al vele partijen zijn 
aangesloten en willen mee werken. Het idee is om binnen één generatie te komen tot een 
drinkbare IJssel. Het gaat om te komen tot een betere bodem, waterkwaliteit, meer 
biodiversiteit en een landschap waar ook nog wat aan valt te verdienen. De bedoeling is om 
bewustzijn bij mensen te koppelen aan het in actie brengen van die mensen. Van 7 tot 18 juni 
wandelt Li An langs de IJssel, in het kader van de IJsselbiënnale. Na de wandeling wordt er 
een ambitiedocument gepresenteerd op het IJsselcongres. 
Wat kan de rol van gemeenten zijn en (hoe) wilt u hier bij betrokken zijn? 
 

4. Rivierwater en energie Bijlage 2a, 2b 
Op 28 januari hebben de VNR taakgroepen gesproken over de mogelijkheden van de rivier 
voor het opwekken van duurzame energie. Aquathermie en waterkracht kwamen aan de 
orde. Er is kennis gedeeld en de eerste kansen en belemmeringen zijn besproken. Het verslag 
is bijgevoegd als bijlage 2b. 
De deelnemers hebben toegezegd na te denken over wat aquathermie en waterkracht voor 
de eigen gemeente kan betekenen. Daar spreken we vandaag over verder voor de IJssel. In 
bijlage 2a een korte samenvatting van wat aquathermie en waterkracht inhouden en de 
discussiepunten punten. U leest ook de vragen en discussiepunten die we met elkaar willen 
bespreken. 

 
5. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 

Iedere gemeente kan eigen ontwikkelingen melden en bespreken. Daarnaast: 
* Stuurgroep IJssel 
* Integraal Rivier Management 
* Overige ontwikkelingen 
 

6. De IJssel in gemeentelijke omgevingsvisies  
Omgevingsvisies van gemeenten en de rol van de rivier daarin is een onderwerp dat 
regelmatig terug keert op de agenda. Gemeenten zijn aan de slag met omgevingsvisies en -
plannen. Hoe krijgt de rivier en haar omgeving daar in een plek? Wat zijn kansen? Waar loopt 
een gemeente tegen aan? 



 
Berno Strootman van Strootman Landschapsarchitecten en tot voor kort Rijksadviseur voor 
de fysieke leefomgeving, geeft een inspirerende inleiding over zijn idee over de rol van de 
rivier in een omgevingsvisie en wat een gemeente daarmee kan doen. Daar praten we met 
elkaar over verder. Daarnaast is er de mogelijkheid om voorbeelden (van processen) en 
ervaring te delen en elkaar vragen te stellen. 

 
7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering is de Jaarvergadering op 20 mei. 
De volgende vergadering van de taakgroep IJssel is op donderdag 24 juni van 14.00 – 16.00 
uur.  

 


