IGOR 23-09-2020
Aanwezig: Erik Metz, Marten Smits, Arjan Heebink, Nicolette Verheij, Wim Knol, Onno Walda,
André de Graaf, Harry Knuman, Liesbeth Knuman, Mireille Groenewoud, Frans Franken, Anne Fokke
de Vries, Jan Witjes, Jody en zoon Koopman (gasten), Saskia Croes.
1. Welkom na een lange tijd!
Ingekomen stuk van de gemeente Zevenaar omtrent besluit RKP, dit naar aanleiding van zienswijze
die IGOR eind vorig jaar heeft ingediend.
Actie Saskia: scannen van brief gemeente Zevenaar en verspreiden onder IGOR
2. Nieuwe leden: Anne Fokke de Vries – opvolger Frans Franken, St. Woonbelangen Riverparc
Wim Knol – opvolger Tom Gorter, dorpsraad Lathum
Mireille Groenewoud– directeur Recreatiepark de Mars
Jan den Hartog – voorzitter VSR (vanavond verhinderd)
Wouter Muller – Natuurmonumenten (vanavond verhinderd)
NB Natuurmonumenten heeft laten weten gesprek te willen met DR Lathum: Jeroen de Koe, Nienke
Moll. Wellicht goed dat aantal leden van IGOR aansluit.
Actie Erik: mail sturen naar IGOR: wie sluit aan bij dit overleg met Natuurmonumenten?
3. Ontwerp Uitmeentsestraat
Jody Koopmans heeft enkele weken geleden aan het IGOR zijn plan toegezonden. Hij geeft nu een
korte update van de status van de aanvraag. keuze was een postzegelprocedure of een volledige
bestemmingsplan procedure. Gekozen is voor de laatste variant. De meeste onderzoeken zijn
uitgevoerd en op schrift gezet. Nu hoeft alleen nog aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd te
worden. (Het laatste bodemonderzoek dateert van 2005). Dan kan de daadwerkelijke
bestemmingsplan procedure gestart worden. Hij hoopt op weinig tegenwind, de voorbereiding is
zorgvuldig gedaan, veel partijen en buren zijn al geïnformeerd. Het plan zal ook ter inzage gelegd
worden. Procedure neemt formeel 26 weken in beslag. Daarna moet nog een bouwvergunning
aangevraagd worden; dit neemt nog eens 8 weken in beslag. Overweging is nog om deze laatste
aanvraag een stukje parallel aan de bestemmingsplan procedure te laten lopen. Er komt nog een
informatie avond voor omwonenden, op het moment dat bestemmingsplan tere visie gelegd wordt.
Jody sluit zijn toelichting met de boodschap: weet me te vinden als er vragen zijn. IGOR antwoordt:
prima. En als IGOR iets kan betekenen, weet ons dan te vinden.
(nadien verlaten Jody en zoon de vergadering)
4. Voortgang gecoördineerde procedure bestemmingsplan
Hans He geeft een toelichting op de voortgang van de gecoördineerde procedure. Er staat nog 1
vraag open bij provincie, de overige onderzoeken zijn afgerond. Gemeente is bij haar collega
overheden reacties aan het verzamelen op concept gecoördineerde aanvraag. conserverende
bestemmingsplan voor te bereiden. Als de gemeente / haar adviesbureau alle reacties van de andere

overheden binnen heeft (dus ook reactie van provincie op de resultaten van het laatste onderzoek),
kan zij aan de slag met concept bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan gaat naar
Leisurelands. Op basis hiervan zal Leisurelands de laatste aanpassingen doorvoeren in de aanvraag
voor het nieuwe bestemmingsplan.
Voorliggende vraag aan de vergadering is: hoe wil IGOR betrokken worden? Plan is ongewijzigd ten
opzichte van eerdere versies, met uitzondering van enkele details. Wil IGOR hele aanvraag ontvangen
via wetransfer? Graag. Vraag aan Hans is of hij dan 1-2 weken later in IGOR overleg een toelichting
wil verzorgen op de definitieve aanvraag.
Actie Hans He: IGOR leden ontvangen zo snel als gecoördineerde aanvraag definitief is de aanvraag
met alle onderliggende stukken naar het IGOR.
Frans vraagt of ‘de’ 500 meter tussen mond zandzuiger en teen van de dijk onveranderd in de
onderzoeken is blijven staan. Antwoord: Ja
Frans Franken verlaat onder dankzegging de vergadering – met een fles wijn.
5. Merkconcept Liemers
Saskia geeft aan dat er afgelopen maanden een merkconcept voor de VTE Iin de Liemers is
ontwikkeld, een vervolg op het nieuwe beleidskader VTE van de gemeente Zevenaar. Hiervoor is een
extern bureau via aanbestedingsprocedure aan de slag gegaan: Urban Solutions. Bij de
totstandkoming zijn veel Liemerse ondernemers betrokken. In de projectgroep zaten: TVAN (ooit RBT
KAN), HISWA-RECRON – gemeente(n) – DLHG – LiemERS++. Afgelopen maandag zijn merkstrategie
en merkconcept aan de projectgroep gepresenteerd. Tevredenheid!
Afgesproken is om dit jaar het merkconcept plus een toolkit te presenteren aan de VTE ondernemers
zodat zij – indien zij dat willen – in hun promotie uitingen het merkconcept kunnen gebruiken.
Daarnaast zal de projectgroep aan de slag gaan met het opstellen van een marketing- en
organisatieplan.

6. Voortgang RKP
Integrale structuurvisie is eind 2019, in oktober gepresenteerd. Individuele partijen en IGOR hebben
vervolgens zienswijzen geschreven, op elkaar afgestemd. Deze zienswijze is eind december aan de
vergadering gestuurd. Half jaar later ontving het IGOR een nota van inlichtingen. Daarop heeft IGOR
op 2 september een zienswijze ingediend (voorbereid door Erik, Hans, Saskia). Erik heeft ingesproken
in de commissie ruimte. Vooraf goed afgekaderd met ambtenaren en wethouder. Waardering en ook
zorg uitgesproken. Hoofdpunten:
1. De IJssel,
2. Hoog water,
3. Waterkwaliteit,
4. Parkontwikkeling,
5. Natuurontwikkeling en
6. Duurzame energie
Daarin meegenomen: Marsweg, Vuilstorten in Koppenwaard en op Rhederlaag, Bahrse Pol,
Vaalwaard. Vanuit de overheden is hierop de reactie gekomen dat de zaken per onderwerp zullen
worden opgepakt in de vorm van deelprojecten. Als IGOR worden we hierover op de hoogte

gehouden en krijgen we de gelegenheid hierop te reageren. Dus: IGOR gaat vinger aan de pols
houden. Aan procesgeld voor vervolgonderzoek ed. is € 50.000 beschikbaar gesteld. Besluiten over
uitvoering worden over de verkiezingen getild.
Hans Winters heeft in zijn reactie tijdens de behandeling van de inspraak in de commissie ruimte
IGOR meermaals genoemd al brede belangenvertegenwoordiging van het Rhederlaag. Ard heeft
daags daarop Hanse He, Erik en Saskia bedankt voor de bijdrage aan de zienswijze. Gemeente wil
graag in contact blijven met IGOR.
Erik heeft een mail gestuurd aan het college met het aanbod om een presentatie van de
toekomstvisie te verzorgen. En een rondleiding op het RHederlaag te organiseren - graag voor half
oktober. En daarin ook ons standpunt t.a.v. RKP aangeven. Daarop is nog geen antwoord ontvangen.
Welke onderdelen gaan we richting gemeente aangeven? => programma maken over Rhederlaag.
B.v.k. vanaf het water. Rekening houden met herfstvakantie. Het is van belang Ard Schenk in de
voorbereiding van dit bezoek mee te nemen.
NB Daarnaast wil de burgemeester op bezoek bij alle kernen. Komt 19 oktober naar Lathum.
Actie Jan W, Hans He, Onno, Anne Fokke, Arjan, Mireille: voorbereiden bezoek college aan IGOR
Hoe verder, nadat het IGOR bij het college is geweest?
•
•

Daarna wellicht naar raad / fracties.
Contact houden met RKP, Gerrit Dijkstra. Gerrit oefent ook druk uit op de gemeente, via de
achterdeur. Heeft daarin belang bij informatie van IGOR.

Bij elke stap zullen we IGOR informeren. En vragen wie mee wil naar de diverse afspraken.
Vraag: heeft RWS in rekenmodellen ook goed rekening gehouden met de verbrede inlaat in relatie
tot damverlaging in Koppenwaard (Idee RWS) en v.v.? Marsweg zou daarom op poten gezet worden.
vaker overstromingen in de koppenwaard. Daar liggen vuilstortplaatsen. Dat is / wordt meegenomen
in de onderzoeken die nog gepleegd worden. Daarbij zullen ook nieuwe rekenmodellen worden
opgesteld en gebruikt.
Wim: kijk naar andere voorbeelden zoals Veerdam bij Wageningen, waarin de gemeente niet
geparticipeerd heeft en waar RWS en provincie (?) samen de veerdam hebben gerealiseerd. Benoem
deze voorbeelden richting gemeente.
Aandacht voor de entrees van de Rhederlaag. Marsweg is ook een entree, naast entree in Giesbeek.
En op de nieuwe wegenlegger staat dat Marsweg van gemeente is.

7. overnachtingshaven
Het is stil rond de overnachtingshaven. Niet alleen het IGOR, ook andere stakeholders van RWS
overnachtingshaven, waaronder de verenigingen, hebben al een hele tijd niets meer van RWS
gehoord. Project loopt vertraging op wegens PFAS en stikstof.
Tijdens laatste bezoek aan RWS (een jaar geleden) heeft Saskia wel kennis gemaakt met Arjan
Thielking. Project ONH gaat nieuwe fase in (voorbereiding) en daarmee komt er ook een andere
projectleider op. Thielking is een goede projectleider.
Actie Saskia: mail naar Wim van de Haak en Arjan Thielking met vraag omtrent stavaza

Actie Harry: Harry heeft op 5 oktober een vergadering van Hengelsportfederatie; daarvan is Arjan
Thielking secretaris. Harry zal hem vragen naar stavaza.
Actie Jan W: stuurt een mail naar Arjan Thielking en informeert naar stavaza.

8. Agendapunt ontbreekt
9. Invulling vacatures IGOR:
Zie ook agendapunt 2.
Jan Witjes blijft voorzitter Giesbeekse schippers en als zodanig lid van IGOR. Fijn!
Openstaand: opvolger van Jerry Pieters, Abel Tasman. Erik heeft Jerry een aantal keer gemaild /
gebeld, nog geen afspraak kunnen maken. Abel Tasman heeft een nieuwe voorzitter.
Actie Harry: naam nieuwe voorzitter aan Erik sturen
Liesbeth zal afscheid nemen van het IGOR, wegens onvoldoende vertrouwen in de gemeente. zij
heeft geen vervanger binnen het IOWV kunnen vinden. Els blijft lid van IGOR. Volgende keer nemen
we afscheid van Liesbeth.
Voorstel: Erik en Saskia gaan gesprek aan met platform Giesbeek (Gerriëtte Mollink, Toine van
Lisdonk), over hoe we ons beter tot elkaar kunnen verhouden.
10. Communicatie:
Hans He en Marten kijken naar hun aandeel in de website van Rhederlaag. Erik gaat ook zijn best
doen. WSV ook, tenminste met een link en een korte alinea.
Angerlo’s nieuws: meenemen in het gesprek met Gerriëtte en Toine.
Gelderlander: Intergemeentelijke structuurvisie is vastgesteld => moment om hen te informeren.
Actie Mireille: contact opnemen met Pim Roelofs, correspondent van de Gelderlander.
Actie ??: Zevenaar post en DLHG courant : stukje schrijven en aanleveren.

11. Rondvraag
Wim: we hebben nu 3 droge zomers op een rij gehad. Er komen steeds meer scheuren in
wegen en dijken. RKP is ooit bedacht om afvoer veiliger te maken en om verkoeling ihkv
klimaatopgave te realiseren. Speelt hier iets waarmee je als IGOR wat kunt? In het
achterhoofd houden waar we dat kunnen gebruiken.
Harry: vissers zijn geverbaliseerd op terrein van westlob door een BOA. Wie is dat?
Hans he: Bij de visplanner zitten kaarten waar je vanaf oever mag vissen op welke
tijdstippen. Dat is verbonden aan bepaalde plekken – dat staat los van de openbare
toegankelijkheid. Er is een aantal privé personen die daar op persoonlijke titel een ontheffing
hebben. Op het water vissen mag overal m.u.v. stuk van RWS. Wie is de BOA? Het is geen
visoever; LL wil dat daar ook niet realiseren. Hans weet niet welke verbalisant daar heeft
gehandhaafd.

Suggestie van Erik is om een formeel verzoek in te dienen om ontheffing voor
hengelsportvereniging aan te vragen.
Actie Erik: Gerriëtte Mollink vragen om een samenvatting te verzorgen over de RES aan het
IGOR
Erik: RvS behandelt volgend jaar bezwaar inz. windturbines
Erik: basisschool Lathum gaat sluiten.
12. Volgend IGOR overleg: 21 oktober – Veerstal.

