
 
 
 Datum: 15 juni 2021 
 
Agenda 
 
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
 
 
Datum en tijd Donderdag 24 juni 
 14.00 – 16.00 uur  
Plaats Digitaal via Teams 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag vergadering 11 maart 2021 en ledenvergadering 2021 Bijlage 1, 2 en 3 

Verslag taakgroepvergadering 11 maart 2021 (bijlage 1) ter goedkeuring.  
Het verslag van de ledenvergadering 2021 is ter informatie bijgevoegd (bijlage 2). 
Terugmelding beheer uiterwaarden en drinkbare IJssel 
Beheer uiterwaarden 
Eind vorig jaar is gesproken over het beheer van de uiterwaarden, waar Rijkswaterstaat een 
grootschalig aanbestedingstraject voor heeft uitgezet. Naar aanleiding van het gesprek in alle 
taakgroepen, is vanuit de VNR een brief gestuurd aan RWS over de zorgpunten. Daar is een 
reactie op gekomen. Die reactie is ter informatie mee gestuurd (bijlage 3). 
Drinkbare IJssel 
Van 9 tot 18 juni wandelde Li An Phoa langs de IJssel om aandacht te vragen voor en in 
gesprek te gaan over een drinkbare IJssel. Een aantal bestuurders heeft een stuk mee 
gewandeld. Wat waren de ervaringen? 
Zie ook www.drinkbareijssel.nl. 

 
3. Integraal riviermanagement en participatie 

Integraal Rivier Management moet uiteindelijk leiden tot een programma onder de 
omgevingswet. De start is gemaakt met het opstellen van een aantal bouwstenen: Beeld op 
de Rivieren, Nota Realistische Beleidsopties en Systeembeschouwing. Deze bouwstenen zijn 
input om de komen tot kansrijke maatregelen in de Nota Kansrijke Alternatieven. 
Tot nu toe heeft de participatie vooral plaats gevonden met mede overheden en (belangen) 
organisaties. Voor de volgende stap wordt gekeken hoe participatie met inwoners vorm 
gegeven kan worden. 
Peter Jesse van het programmateam Rijn en Hans Brouwer, omgevingsmanager IRM, geven 
een toelichting op de stand van zaken van het proces. Daarna gaan we vooral het gesprek aan 
over participatie. Hoe zijn en willen gemeenten betrokken worden in het proces? Wat is de 
rol van bestuurders, wat is de rol van de gemeenteraad? Maar ook, hoe betrekken we 
inwoners in het proces en op welke manier? 
Hoe werken we het motto ‘de IJssel is van ons allemaal’ op een goede manier uit? 



 
 

4. Programmatische Aanpak Grote Wateren Rivieren 
“Toekomstbestendige grote wateren, waar hoogwaardige natuur goed samen gaat met een 
krachtige economie”, dat is waar Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van de Ministeries van I&W en LNV aan werken 
met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). 
Met N2000, de KRW, het Nationaal Natuur Netwerk en andere programma’s wordt op dit 
moment gewerkt aan natuur en ecologie voor grote wateren, waaronder het rivierengebied. 
Klimaatverandering en een toenemend maatschappelijk gebruik zorgen dat de druk op de 
rivieren toe neemt en dat ondanks alle werkzaamheden de waterkwaliteit de komende jaren 
verslechtert. Een goede waterkwaliteit is een randvoorwaarde voor een duurzaam gebruik en 
een duurzame leefomgeving. Daarom is verkend wat er nodig is om de grote wateren 
ecologisch gezond en toekomstbestendig te maken. Dit betreft aanpassingen in het systeem. 
Voor het rivierengebied komt een beeld naar voren met vier hotspots, corridors en 
stapstenen. 
Lilian Hermens van Staatsbosbeheer vertelt over de PAGW en gaat in op het beeld voor de 
IJssel, met de IJsselvechtdelta en de Gelderse Poort als hotspots, de IJssel zelf als corridor en 
onder andere de Paddepol als stapsteen. Ook gaat zij graag met ons in gesprek over de 
mogelijke de rol van gemeenten bij de uitwerking van de PAGW. 

 
5. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 

Iedere gemeente kan eigen ontwikkelingen melden en bespreken. Daarnaast: 
* Stuurgroep IJssel, 18 juni terugblik 
* Ontwikkelingen binnen gemeenten 
* Overige ontwikkelingen 

 
6. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De ledenbijeenkomst van de VNR is op 22 september van 12.00 – 17.15 uur in Werkendam. 
Een fysieke bijeenkomst met een mooi inhoudelijk programma en volop gelegenheid om te 
netwerken. 
De volgende vergadering van de taakgroep IJssel is op donderdag 7 oktober van 14.00 – 16.00 
uur.  

 


