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Vanuit de eerste verkenningen met uw gemeenteraad rondom de Oude IJsselzone in 2020, heeft uw 

raad aangegeven dat er behoefte is aan meer overzicht en structuur; welke plannen lopen er al, welke 

verkenningen bevinden zich in welke fase, welke zijn haalbaar, wat zijn concrete ideeën en wat zijn nog 

wensbeelden. Concreet volgt hieruit het verzoek om te komen tot een ontwikkelingsprogramma voor 

de Oude IJsselzone in onze gemeente. Met uw raad is vervolgens afgesproken om in het tweede 

kwartaal van 2021 hiermee in uw raad terug te komen. Zodat we waar mogelijk de ontwikkelingen in 

de voorjaarsnota en begroting kunnen concretiseren (zowel financieel als inhoudelijk). Inmiddels zijn 

we hier volop mee aan de slag.  

Regionale ontwikkelingen 

De lokale ontwikkelingen voor de Oude IJsselzone staan echter niet op zichzelf. Vorig jaar is regionaal 

het initiatief tot samenwerking weer nieuw leven ingeblazen met als voortrekkers de gemeente Oude 

IJsselstreek en het Waterschap Rijn en IJssel. Er werd door de bestuurders van de gemeenten 

Doesburg, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten, het Waterschap Rijn en 

IJssel en het O-Team opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een perspectief voor de Oude 

IJsselzone als geheel. Doelstelling was het benoemen van de kwaliteiten en kansen van de rivier, het 

stroomgebied en haar omgeving om deze duurzaam verder te ontwikkelen. De opdracht is uitgevoerd 

onder leiding van het Ontwerp-team (O-team) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.  

Bij deze verdere ontwikkeling zijn inspiratiebeelden opgesteld en heeft het O-team een advies 

uitgebracht voor het vervolg. De ontwerpen geven een inspirerend toekomstbeeld. De bestuurders 

van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Rijn en IJssel hebben op basis van de beelden 

en het advies een viertal thema’s benoemd voor de verdere uitwerking. Dit zijn vrijetijdseconomie, 

klimaatadaptatie, natuur & landschap en vaarwegbeheer. De uitwerking hiervan wordt zoveel mogelijk 

opgepakt in bestaande structuren en netwerken. Zowel het persbericht als het rapport zijn ter 

informatie als bijlage bijgevoegd. 

We nemen deze beelden dan ook mee als inspiratie voor ons eigen – lokaal- ontwikkelprogramma 

voor de Oude IJsselzone. En uiteraard zoeken we de samenwerking op de vier thema’s waar 

mogelijk.  

Lokaal toekomstbeeld en ontwikkelprogramma Oude IJsselzone 

Lokaal zijn we inmiddels het traject gestart om te komen tot een toekomstbeeld en 

ontwikkelprogramma, voortbordurend op de informatieve sessie in december met uw raad. De 

regionale visie nemen we hierin dus mee als inspiratie.  

 



 
In onze lokale uitwerking richten we ons op drie thema’s. Het thema wonen is hier aanvullend in ten 

opzichte van de thema’s uit de regionale visie: 

 

a. Wonen 

Door een clustering van vroege bewoning ontstonden ongeveer 1000 jaar geleden de eerste dorpen 

langs de Oude-IJssel. Door de eeuwen heen is hierdoor een stedelijk lint ontstaan. De economische 

afhankelijkheid van het water van weleer bestaat niet meer. De aanwezigheid van de Oude-IJssel biedt 

echter volop mogelijkheden om aantrekkelijke nieuwe woonmilieus te realiseren op langs en nabij de 

Oude-IJssel.  

 

 

b. Toerisme en Recreatie 

Binnen onze gemeente kun je goed wandelen en fietsen. Maar dat kan elders in onze grensregio (en 

daarbuiten) ook. Onze ijzerhistorie, met het DRU-Industriepark als rijksmonument en onze ligging aan 

de Oude IJssel zijn hierin onderscheidend. In de gemeentelijke Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 

zijn zowel de Oude IJssel als het DRU-industriepark dan ook aangewezen als één van de zes 

toeristische kerngebieden.  

 

 

c. Klimaat en landschap 

De effecten van klimaatverandering moeten worden verkleind of ten minste beheersbaar blijven. 

Droogteproblematiek vormt een bedreiging voor de ecologische en cultuurhistorische waarden en 

voor de landbouwfunctie in ons gebied. Vanuit de WUR 2120 blijkt dat door klimaatverandering en de 

biodiversiteitscrisis wij gedwongen worden anders om te gaan met landschapsinrichting, ook rondom 

de Oude IJssel. Zo heeft de klimaatverandering ons genoodzaakt meer ruimte te maken voor de 

afvoer en berging van rivierwater. Voor de toekomst van het landschap is het goed om bewust om te 

gaan met de nog bestaande patronen en structuren. Zo kan het karakter van de verschillende 

landschappen worden toegepast in toekomstige ontwikkelingen van het landschap, zoals de 

ontwikkeling van de landbouw, de energietransitie, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en 

biodiversiteit, maar ook de verdergaande verstedelijking. Kortom, we moeten slim met het landschap 

meebewegen. 

Planning lokaal traject ontwikkelprogramma Oude IJsselzone 

Ons lokale traject om te komen tot een ontwikkelprogramma willen we zorgvuldig doorlopen. Het gaat 

om grote ontwikkelingen met veel initiatiefnemers. En om ontwikkelingen waarbij we nadrukkelijk oog 

hebben voor toekomstbestendigheid als behoud van natuur, klimaatadapatatie en leefbaarheid naar 

de toekomst toe. Dit vraagt om een zorgvuldig participatietraject. 



 

 
 

Ontwikkelprogramma Oude IJsselzone
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Ontwerp

Meenemen ontwikkelingen in voorjaarsnota

Ontwerp 1e concept kaartbeelden en uitgangspunten

Stakeholdersanalyse 

Informatieve Raadsbijeenkomst: klanken uitgangspunten en 1e concept ontwerp

Definitief maken kaartbeeld + otnwikkelprogramma

Actief informeren stakeholders

Participatiebijeenkomsten inwoners en belanghebbenden

Terugkoppelen naar inwoners/stakeholders: wat is er uit de sessies gekomen, 

hoe is het proces gelopen (geen conclusies!)

Uitwerken definitieve kaartbeelden, uitgangspunten

Beslissingsmatrix en communicatieplan

Definitieve kaartbeelden en ontwikkelprogramma vaststellen in college 24-8

Definitieve kaartbeelden en ontwikkelprogramma in raadscommissie FL 15-9

Vaststelling in raad 30-9

Terugkoppelen inwoners/stakeholders: wat is er met input gedaan en besloten

Uitvoering 

Meenemen financiële ontwikkelingen (waar mogelijk) in begroting

Uitvoering ontwikkelprogramma en communicatieplan vanaf 2022
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