
 
 
 Datum: 8 december 2022 
 
Agenda 
 
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
 
 
Datum en tijd Donderdag 15 december 2022 
 14.00 – 16.00 uur  
Plaats Gedeputeerdenkamer, Oude Stadhuis Zutphen 
 ’s-Gravenbol 1, 7201 DN Zutphen 
 
 
1. Opening  

Welkom aan iedereen.  
 
2. Verslag vorige vergadering Bijlage 1 

Bespreken en goedkeuren verslag vergadering taakgroep IJssel van 6 oktober. 
 

3. Integraal Rivier Management 
Tijdens de IJsselconferentie op 13 oktober heeft u een toelichting gekregen op het 
programma Integraal Rivier Management (IRM). Toen is aangegeven dat de ontwikkeling van 
dit programma snel gaat. In april moet er een Programma onder de Omgevingswet liggen. U 
gaf aan met elkaar als gemeentelijk vertegenwoordigers te willen spreken over de impact op 
en gevolgen voor gemeenten, maar ook de rol en inbreng van gemeenten in het proces. 
Op 1 december was de vergadering van de Stuurgroep IRM. Daarin is de 50% versie van het 
PoW besproken en richting gegeven aan de keuzes om te komen tot een 80% versie begin 
februari. Daarnaast zijn eerste keuzes gemaakt over werkwijze en samenwerking. 
In deze taakgroep staat het onderwerp IRM centraal. U krijgt een toelichting op de stand van 
zaken en het proces tot de volgende stuurgroep IRM. Vervolgens bespreken wij de rol en 
inbreng van gemeenten langs de IJssel. 

 
4. Prioriteiten 

In de vorige vergadering is gesproken over de activiteiten van de taakgroep, naar aanleiding 
van het concept werkplan van de VNR. Geconcludeerd is dat er veel op de lijst staat en er 
prioriteiten gesteld moeten worden. De voorzitters van de taakgroep stellen de volgende 
speerpunten voor: 

 Uiterwaardenbeheer 
 Democratische Integraal Rivier Management 
 Schone IJssel 
 Bevaarbaarheid van de IJssel 
 Drinkbare IJssel 

Bespreken van de speerpunten. 
 

5. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen  
Een standaard punt op de agenda is het bespreken en delen van lokale en regionale 
ontwikkelingen. Iedere bestuurder kan ontwikkelingen melden, een vraag stellen of een 
succes delen. 
Aandacht voor terugkoppeling Schone IJsselconferentie van 8 december. 

 
6. Rondvraag, datum volgende vergadering en sluiting 

De volgende vergadering van de taakgroep IJssel staat gepland op 23 februari van 14.00 – 
16.00 uur, locatie nog nader te bepalen. 


