
 
 
 Datum: 30 september 2021 
 
Agenda 
 
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
 
 
Datum en tijd Donderdag 7 oktober 2021 
 14.00 – 16.00 uur  
Plaats Raadzaal gemeentehuis Doesburg 
 Phillippus Gastelaarsstraat 2, Doesburg 
Parkeren Parkeerplaats de Bleek (dan 5 min. Lopen) 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag vergadering 24 juni 2021 Bijlage 1  
 
3. Aquathermie Doesburg 

Regelmatig komt het onderwerp rivierwater en energie aan de orde en wat we daar als rivier 
gemeente mee kunnen. 
Deze keer neemt Peter Bollen, wethouder o.a. duurzaamheid en water van de gemeente 
Doesburg, u mee in het proces dat Doesburg doorloopt om de wijk de Ooij aardgasvrij te 
krijgen met warmte uit de Oude IJssel. Hij doet dit vanuit het perspectief van de wethouder 
en hoe het is om zo’n traject, en in deze business case, ‘regisseur zonder stok en wortel’ te 
zijn. Hij deelt zijn bevindingen. 
Daarnaast is er nog een particulier initiatief bij een ijzergieterij en zijn er ook particuliere 
plannen voor de opwekking van waterkracht. Zo zijn er vast meer initiatieven langs de IJssel. 
We bespreken wat de rol van gemeenten zou kunnen zijn om deze initiatieven verder te 
brengen. 
 

4. De IJssel in gemeentelijke omgevingsvisies  
De gemeente Bronckhorst is aan de slag met een omgevingsvisie en plan. Paul Hofman, 
wethouder duurzaamheid, vertelt over het proces dat de gemeente heeft doorlopen en wat 
er nu ligt. En hoe de IJssel daar een plek in heeft. 
Met Bronckhorst als voorbeeld spreken we verder over omgevingsvisies van de gemeenten 
langs de IJssel. Hoe kunnen we deze op elkaar af stemmen en wellicht in gezamenlijkheid 
onderwerpen op pakken. 
 

5. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 
Iedere gemeente kan eigen ontwikkelingen melden en bespreken. Daarnaast: 
* Stuurgroep IJssel 
* Integraal Rivier Management 
* Overige ontwikkelingen 

 
6. Rondvraag en datum volgende vergadering 

Dit was de laatste bijeenkomst van de taakgroep IJssel in 2021. Voor 2022 wordt een 
vergaderschema opgesteld en nog toe gestuurd. 


