
 
 
 Datum: 21 januari 2022 
 
Agenda 
 
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
 
 
Datum en tijd Donderdag 27 januari 2022 
 14.00 – 16.00 uur  
Plaats Digitaal via Teams 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag vergadering 7 oktober 2021 Bijlage 1  
 
3. Panorama Gelderse Rivieren 

Regelmatig spreken wij met elkaar over (gemeentelijke) omgevingsvisies. De vorige 
vergadering van de taakgroep spraken wij daarover met het proces van de gemeente 
Bronckhorst als voorbeeld. Een vraag die op kwam is of en hoe we als gemeenten gezamenlijk 
de rivier mee nemen in de visie. En wat dan de keuzes zijn. 
Provincie Gelderland heeft een Panorama Gelderse Rivieren opgesteld als provinciaal 
handelingsperspectief, als vertrekpunt voor verdere gesprekken over het samen realiseren 
van opgaven in het rivierengebied. Het beschrijft de samenhang tussen de ambities, zoals 
omschreven in de omgevingsvisie Gaaf Gelderland én hoe de provincie haar rol ziet. Het biedt 
inspiratie om samen te werken aan de ruimtelijke kwaliteit die het landschap van het 
rivierengebied zo bijzonder maakt. Het Panorama is geen nieuw beleidsprogramma met 
bijbehorende middelen. Wel kan het bijdragen om programma’s van verschillende overheden 
en partners te verbinden om zo tot krachtige uitvoering te komen. Het Panorama is op 18 
januari in concept door GS vastgesteld en zal zo snel mogelijk nagezonden worden. Carel Bolt 
van de provincie Gelderland presenteert het Panorama. 
Wij willen graag bespreken of wij ons als gemeenten in het Panorama kunnen vinden. Is dit 
een visie waar gemeenten gebruik van kunnen maken? Hoe kunnen we dat verder trekken 
naar de Overijsselse IJssel gemeenten? 
 

4. Onze IJssel 
De Stuurgroep IJssel heeft een paar jaar geleden de website www.onzeijssel.nl gelanceerd. 
Het idee was destijds te communiceren over de waterveiligheidsprojecten die langs de IJssel 
spelen. Inmiddels zijn we met elkaar aan de slag met Integraal Rivier Management en kijken 
we breder dan alleen naar waterveiligheid. Daarnaast zijn er initiatieven als de IJsselbiënnale, 
Schone IJsseloevers en Drinkbare IJssel, waarbij bewoners, ondernemers en bezoekers 
betrokken worden bij de mooie IJssel. Het huidige onzeijssel.nl sluit daar niet meer op aan. 
De Stuurgroep IJssel heeft deze ontwikkelingen onderkend. Een team heeft de opdracht 
uitgewerkt en is met een voorstel gekomen. Ellen Kleinlangevelsloo presenteert de ideeën 
voor een vernieuwd contentplatform, dat gebaseerd is op het vertellen en delen van 
verhalen. We willen niet uitsluitend zenden, maar vooral ophalen en delen, communities 
rondom bestaande initiatieven met elkaar verbinden en basisinformatie geven over hoe het 
werkt met vragen over de rivier. 
Hoe kijkt u als gemeentelijk bestuurder tegen dit format aan? Hoe kunnen we gemeenten er 
bij betrekken? 

 
 



 
5. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen, verkiezingen en IRM Bijlage 2 

Dit is de laatste vergadering voor de verkiezingen, de volgende vergadering is in een nieuwe 
samenstelling. Met elkaar willen we terugkijken op wat de taakgroep IJssel gebracht heeft, 
wat wel en niet werkt en wat we de bestuurders voor de komende vier jaar mee willen 
geven. In het algemeen, maar ook op de inzet van gemeenten op het programma IRM 
 
Andere actualiteiten (zie bijlage 2): 
* Ontwikkelingen binnen gemeenten 
* Veren  
* Ontgassen 
* Integraal Rivier Management 
* Overige ontwikkelingen 

 
6. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De volgende vergadering is de ledenvergadering op 14 februari digitaal via Teams. De eerst 
volgende vergadering van de taakgroep IJssel is op 16 juni in nieuwe samenstelling. 


