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LEESWIJZER
Het Groenstructuurplan bestaat uit meerdere delen: basismodule, realisatie- en beleidsmodules.

BASISMODULE
- Introductie
- Het belang van groen
- Groenvisie

GROENSTRUCTUURPLAN

REALISATIEMODULE
- Koppeling uitvoeringsprogramma
- Financieringsmogelijkheden
- Aandachtspunten communicatie

BELEIDSMODULES
Groenstructuur
Groen in de wijken
…. (zie figuur 2)

De BASISMODULE bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 verwoordt de aanleiding, het doel, de status en de reikwijdte van
het Groenstructuurplan. Hoofdstuk 2 beschrijft het belang van groen in algemene
zin, beschrijft de (groene) hoofdopgaven in
Doetinchem en brengt de diverse functies
van het groen in beeld. Hoofdstuk 3 verwoordt visie op het openbaar groen in de
gemeente Doetinchem. Verder bevat de basismodule algemeen geldende informatie
als de literatuurlijst en een begrippenlijst.
Deze module geldt voor al het groen in de
gemeente.
De REALISATIEMODULE bevat een overzicht
acties en projecten die (in)direct voortvloeien uit de beleidsmodules. Deze module
geeft daarmee ingrediënten voor het Uitvoeringsprogramma Groen dat het college
van B&W tweejaarlijks vaststelt.
De BELEIDSMODULES verwoorden het beleid voor onder meer de groenstructuur, bomen, biodiversiteit, uitgifte en adoptie van
groen, spelen en beeldkwaliteit.

De gemeente Doetinchem heeft ervoor gekozen om in eerste instantie de focus te leggen op de
groenstructuur en hiervoor de MODULES GROENSTRUCTUUR en GROEN IN DE WIJKEN te ontwikkelen. De overige modules zullen in de loop van de tijd worden samengesteld. De genoemde modules hebben vooral betrekking op het groen in de hoofd -en nevenstructuren. Bij het plan behorende bijlagen zijn per module opgenomen. De kaarten zijn ook op groter formaat afzonderlijk bij
het plan gevoegd.
Elke module inclusief de bijbehorende bijlagen kan als op zichzelf staande eenheid worden gelezen
en gebruikt. Dit maakt tevens dat ook de actualisatie – zodra nodig – modulegewijs ter hand kanworden genomen.
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1.

UITWERKING
Het Groenstructuurplan brengt in de eerste plaats de belangrijkste groene structuren in
beeld en geeft aan waar kansen liggen om deze te versterken of uit te bouwen. Om te
zorgen dat vooral de groenstructuurkaart wordt gerealiseerd en echt gaat leven, is er meer
nodig. Daarom besteedt dit hoofdstuk aandacht aan de beantwoording van de vraag ‘Hoe
gaan we dit doen? Op dit moment werkt de gemeente al aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019. Daar haakt de uitvoering van dit plan op aan. Het
groen in Doetinchem krijgt daarmee al een stevige impuls. In dit hoofdstuk wordt tevens
vooruitgekeken naar de diverse mogelijkheden om in de jaren daarna groene projecten
gefinancierd te krijgen.

1.1

Koppeling Uitvoeringsprogramma Groen

Groen staat nu niet voor het eerst op de politieke agenda. Deze paragraaf geeft een overzicht van
groene projecten die reeds in gang zijn gezet. Deze projecten komen voort uit het Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019, door het College van B&W vastgesteld in september 2016. In dit uitvoeringsprogramma staan nu negen projecten vermeld, die met de beschikbare structurele middelen voor groen in de gemeentebegroting, projectgelden en subsidies worden uitgevoerd. Het
Uitvoeringsprogramma Groen wordt tweejaarlijks herzien en de uitvoering is onder meer afhankelijk van de beschikbare capaciteit en middelen en wensen uit de samenleving.

Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019
Deze paragraaf geeft een overzicht van en inzicht in de stand van zaken van de lopende projecten
uit het Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019:


De Wehlse Broeklanden



Ecologische Verbindingszone Montferland



Het 3000-bomenplan



Verplaatsing wasserij Bielheimerbeek



Tijdelijke natuur



Afronding groenstructuurplan



Herstel Rivierduin Gaanderen



Publiciteit, voorlichting en communicatie



Subsidieregeling landschap



De Wehlse Broeklanden: Het project Wehlse Broeklanden is nog in volle gang. Het doel is
het creëren van een aantrekkelijk uitloopgebied tussen Doetinchem en Wehl met recreatieve en ecologische elementen. De inrichtingsdoelstellingen zijn voor ca. 30% gehaald;
dat geldt ook voor de participatiedoelstelling. Tot eind 2015 is er circa 6 ton geïnvesteerd.
Diverse deelprojecten zijn inmiddels gerealiseerd, zoals inrichten van natuur- en recreatiegebied De Greephorst, aanleggen van ca. 7 kilometer wandelpad, aanleggen van het
rabattenbos, inrichten van een deel van het ‘Buur maakt Natuur’-gebied, aanleggen van
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een hondenuitlaatveld en van akkerranden. De komende tijd wordt gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de wandelpaden, inrichting rond de Barlhammer-Motte, uitvoeren van het TenneT inpassingsplan, inrichting bij het Rabattenbos, diverse activiteiten
in het gebied, het stimuleren van bewonersinitiatieven en de communicatie die het project ondersteunt.

1



Het 3000-bomenplan: Doel van het 3000-bomenplan is het versterken van de ‘groene
waas’ in Doetinchem en primair gericht op gebieden die lager dan het gemeentelijke kengetal van 0,4 boom per inwoner1 scoren. In 2015 zijn 9 bomen aangeplant op het grasveld
aan de Spinbaan voor het Brewinc. Daarbij zijn ook enkele stroken met kruidenvegetatie
aangelegd. Een mooie en herkenbare vergroening in het stedelijk gebied. De jaarlijkse
boomfeestdag is georganiseerd, hierbij zijn fruitbomen aangeplant in de Wehlse Broeklanden. De aanplant is bekostigd vanuit het project Wehlse Broeklanden. In 2016 is er
vanuit het budget 3000-bomenplan € 15.000,- bijgedragen aan het project ‘Boom Mot
Kunnen’, waarbij er aan de inwoners van Gaanderen bomen zijn uitgedeeld. In 2016-2017
is een vervolgproject in de wijk Schöneveld uitgevoerd.



Tijdelijke natuur: Doordat een aantal bouwprojecten in de ‘ijskast’ is gezet, zijn er her en
der in de gemeente (naar verwachting voor langere tijd) braakliggende terreinen ontstaan. Het idee is om met relatief kleine investeringen tijdelijke natuur te ontwikkelen op
deze braakliggende terreinen. Op deze manier kan een impuls worden gegeven aan de
ruimtelijke kwaliteit, kan een stuk verpaupering worden tegengegaan en kan gehoor gegeven worden aan bewonerswensen. Zo heeft het bewonersinitiatief voor het Gesco-terrein in Gaanderen geresulteerd in een volwaardig buurtpark waar gespeeld kan worden
en plek is voor gevarieerde natuur. Over het beheer zijn afspraken gemaakt. Ook het voormalig sporthalterrein in Oosseld is omgevormd tot buurtpark. Op een oud schoolterrein
in Overstegen is een kleinschalige buurtoase gemaakt. Aan de Ruimzichtlaan zijn bewoners bezig met de aanleg van een natuurspeelterrein. Vaak zijn nabijgelegen basisscholen
betrokken. Ook wordt bekeken welke invulling het braakliggend terrein in de wijk Heelweg kan krijgen.



Herstel Rivierduin Gaanderen: Naar aanleiding van het gemeentelijke project ‘Trots op
onze streek’ heeft de werkgroep Rivierduinen in Gaanderen een visie gemaakt. Door een
combinatie van ontwikkelingen (de werkgroep wil zich inzetten voor herstel van het rivierduin en de gemeente wil een verbetering aan het spoor realiseren) is nu gezamenlijk
een project gestart. Concreet is het de bedoeling om 5 hectare rivierduin te herstellen en
gelijktijdig het Mullepad opnieuw aan te leggen.



Ecologische verbindingszone Montferland: De provincie heeft opdracht gegeven aan de
gemeente Montferland om uitvoering te geven aan het eerste deel van een klimaatcorridor tussen de Montferlandse bossen en de Veluwe. Via een gebiedsproces ‘Verkavelen
voor Groei bij Loerbeek-Kilder’ wordt ruimte gemaakt en ingericht om deze natuurdoelstellingen te behalen. Dit verloopt erg goed en de verwachting is dat dit doorgezet zal
worden op Doetinchems grondgebied. Om hierop te anticiperen is het verstandig al aan

Zie deelrapport Basismodule §2.4
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te haken bij het proces van Montferland en kansen te signaleren om hier over een jaar in
Doetinchem mee verder te kunnen gaan.


Subsidieregeling landschap: Natuur en landschap zijn het kapitaal van Gelderland.
Daarom investeert provincie Gelderland sinds het voorjaar 2013 in een nieuwe subsidieregeling. De regeling loopt door tot medio 2018. Deze regeling is bedoeld om particulieren
te ondersteunen bij het realiseren van landschapsambities. Met deze subsidie wil de provincie een gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder Gelders landschap creëren. De
subsidie is bedoeld voor aanleg van nieuwe en/of herstel van bestaande landschapselementen en cultuurhistorische landschapselementen. Denk hierbij onder andere aan poelen, struweelhagen en openbaar toegankelijke onverharde paden. Dit project is uitsluitend bedoeld voor particulieren met grond in het buitengebied. En geldt alleen voor projecten buiten het erf. Erfbeplanting en beplanting van tuinen komen niet in aanmerking
voor een subsidie. De provincie betaalt de helft (50%) van de kosten die worden gemaakt
voor de aanleg of het herstel. De gemeente betaalt maximaal 25% als het plan past binnen
het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente. De subsidieregeling is ook bedoeld
voor educatie en voorlichting gericht op de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap. Voorbeelden hiervan zijn: het organiseren van een vrijwilligers Doedag, lesmateriaal gericht op natuur en landschap en een informatieavond voor potentiële vrijwilligers.



Bijdrage aan verplaatsing wasserij de Bielheimerbeek: Op 24 november 2015 heeft het
college van B&W besloten om € 50.000,- cofinanciering toe te kennen voor verplaatsing
van wasserij De Bielheimerbeek en besloten om een planologische procedure voor wijziging van bestemming ‘bedrijf’ naar een op maat gesneden bestemming voor de woning
en natuur te starten. Uit het reguliere groenbudget is hiervoor € 25.000,- bijgedragen. De
bijdrage is verwerkt in het nu voorliggende uitvoeringsprogramma groen.



Afronding Groenstructuurplan (voorliggende plan): Het oude groenstructuurplan dateert
van 1992. Ambtelijk is de afgelopen jaren in etappes gewerkt aan actualisatie van dit plan.
De nieuwe hoofdstructuren voor ons groen zijn eind 2013 beschreven in de Structuurvisie
2035, door de raad vastgesteld. Daarna is gewerkt aan actualisatie van de rest van het
plan; dit is nu in de basis klaar en ligt nu voor.



Publiciteit: Vanuit een budget voor PR van Groen wordt ieder kwartaal Natuurkalender
geactualiseerd en wanneer aan de orde de artikelen op de websites en pagina’s van de
gemeente geplaatst.



Samenwerking: Daarnaast werkt de gemeente samen met inwoners, betrokkenen en/of
groene organisaties aan een aantal groene projecten met specifieke en vaak eenmalige
financiering. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn:
- project Rode-Grote beek/natuurcompensatie IKC: in het gebied rondom de Grote Beek
in Doetinchem-noord komen meerdere ontwikkelingen samen. Zo willen we enkele kavels
langs de Grote Beek omvormen naar natuur met provinciale subsidie. Daarnaast heeft de
raad in 2015 € 250.00,= beschikbaar gesteld voor groencompensatie voor de nieuwbouw
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van het Integraal Kindcentrum Doetinchem-Noord (Noorderlicht). Dit bedrag wordt ingezet in het gebied rondom de Grote (Rode) Beek. Daarnaast proberen we andere ontwikkelingen te betrekken bij deze planvorming, zoals de koppeling met een VAB-initiatief in
de buurt (regeling Vrijkomende Agrarische Bebouwing), waarbij we natuurcompensatie
op de goede plaats realiseren. We trekken daarbij in de planvorming samen op met de
Doetinchemse natuur- en milieu-organisaties.
- De Zumpe: als gemeente werken we aan uitbreiding van het natuurgebied rondom het
natuurbeschermingsmonument de Zumpe. Deels doen we dit in opdracht van de provincie, waarbij we als gemeente onze eigen gronden betrekken en subsidie krijgen voor functieverandering. Het herstel van de Zumpe voeren we uit samen met de provincie, waterschap, Staatsbosbeheer, KNNV en overige grondeigenaren. Het streven is om een aaneengesloten gebied van 120 hectare tot waardevolle natuur te ontwikkelen. Waarbij de
grondeigenaren op vrijwillige basis deelnemen en ook gebruik kunnen maken van provinciale subsidies. De afgelopen jaren een inrichtingsplan opgesteld, dat nu in uitvoering is
gegaan, waarbij 40 hectare natuur is ingericht en de oorspronkelijke waterhuishouding
wordt hersteld. Op 1 januari 2017 was 80 hectare betrokken bij het project. Het project
loopt nog door tot in 2018.
- Groene Poorten, met als doel vergroening van de binnenstad, in het kader van het Aanvalsplan Binnenstad.
Bij bovengenoemde projecten heeft de gemeente vaak een initiërende rol. Sommige projecten zijn de afgelopen jaren echter ook helemaal door de samenleving geïnitieerd en/of
opgepakt. Voorbeelden zijn hierna in het tekstkader opgenomen.
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Voorbeelden van samen werken aan groen: initiatieven Doetebol, Gesco en De Tuut
Natuurpark Doetebol
Buurtinitiatief van bewoners van de Spoorstraat en omgeving in Doetinchem om een natuurpark te realiseren in de stadsrand parallel aan de Oostelijke randweg, in het kader van ‘Groen doet goed’.

De Tuut, Nieuw Wehl
De gemeente had plannen voor de herontwikkeling van het gebied bij Nieuw-Wehl dat ooit voor woningbouw bestemd was, maar vanwege de crisis niet meer tot ontwikkeling zou komen. Tijdens een informatiebijeenkomst in 2014 ging de gemeente in gesprek met de inwoners over alternatieve plannen.
De inwoners waren zo enthousiast, dat ze vervolgens zelf het initiatief hebben genomen om een eigen
inrichtingsplan op te stellen en de inrichting deels ter hand te nemen. Het gebied kreeg de naam ‘De
Tuut’, een naam van cultuurhistorische waarde. De gemeente voerde een aantal maatregelen uit, het
beheer en onderhoud wordt deels door de inwoners (en hun dieren) verzorgd.

Natuurspeelpark Gesco
Dit burgerinitiatief heeft geleid tot de daadwerkelijke realisatie van een natuurspeelpark in Gaanderen.
De benodigde kosten voor realisatie zijn door sponsoren en Sité gedekt. Daarnaast voeren bewoners
zelf werkzaamheden uit. Voor het beheer zijn sponsoren gezocht.
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Uitvoeringsprogramma Groen 2018 en verder
In 2018 starten we met de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma Groen voor de periode
2019-2021. Hierbij maken we opnieuw een analyse van de benodigde activiteiten, middelen en
inzet van medewerkers. De recent bijeengebrachte kennis en de benoemde kansen op de groenstructuurkaart 2017 zullen hierbij een belangrijke input leveren.

1.2

Financieringsmogelijkheden

Uitgangspunt is om de projecten en voorstellen voor de groenstructuur zo veel mogelijk mee te
nemen binnen integrale uitvoeringsprojecten, zodat de kosten zijn te beperken tot de strikt
‘groene’ werkzaamheden. Dit past binnen de reguliere gemeentelijke aanpak om bij ieder voorgenomen project zo veel mogelijk de samenwerking te zoeken met andere beleidsvelden en subsidiemogelijkheden (regionaal, provinciaal of (inter)nationaal). Op deze manier kan er het maximale
eruit gehaald worden.
In dit kader is het eveneens belangrijk om te onderstrepen dat het – vanuit het ‘wie betaalt, die
bepaalt’-principe – essentieel is dat het groene vakgebied ook zelf beschikt over financiële middelen om groene wensen binnen integrale projecten te kunnen realiseren.
Voor de financiering van de thematische projecten en ruimtelijke voorstellen kunnen verschillende
sporen worden gevolgd, die de gemeente soms ook al toepast. Navolgend een overzicht van uiteenlopende mogelijkheden om projecten te financieren.


Reguliere beleidstaken: bij het opstellen van de jaarplannen jaarlijks bekijken welke projecten en voorstellen kunnen worden uitgevoerd binnen de reguliere beleidstaken of budgetten. Zo is vanuit de gemeentebegroting structureel € 128.780 per jaar beschikbaar ten
behoeve van investeringen in het groen. Zoals hierboven vermeld, stelt het College van
B&W tweejaarlijks het programma van groene projecten vast waarin wordt geïnvesteerd.



Reguliere beheer- en uitvoeringstaken: jaarlijks nagaan welke kansen genoemd op de
groenstructuurkaar vanuit het reguliere beheer of binnen (kleinschalige) renovatie- en
omvormingsprojecten kunnen worden uitgevoerd. Bij de prioritering van renovatieprojecten hier rekening mee houden. Overigens staan de budgetten voor beheer en onderhoud onder druk. Op dit moment wordt – op een uitvoeringsbudget van €3,4 miljoen een bezuinigingsmaatregel van 4 x € 100.000 cumulatief in de periode 2016 t/m 2019
doorgevoerd op het beheer en onderhoud van het openbaar groen.



Ruimtelijke renovatie- of ontwikkelingsprojecten: ‘meeliften’ met grootschalige renovatie- of ontwikkelingsprojecten door binnen de context van het project groene kansen te
benutten. Voorbeelden waar dit gebeurt zijn het project West-Indische Buurt, de revitalisering van bedrijventerreinen Verheulsweide en De Huet, het ‘aanvalsplan Binnenstad’ en
project de Zumpe.



Grondexploitatie: de Wet op Ruimtelijke Ordening (art. 6.24) biedt de mogelijkheid om
vanuit ruimtelijke ontwikkelingen derden (ten dele) mee te laten betalen aan specifieke
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voorstellen van het Groenstructuurplan. Dit geldt alleen voor de voorstellen die een duidelijke samenhang vertonen met betreffende ontwikkeling. Voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de ecologische zone Kapperskolk, die gekoppeld is aan de ontwikkeling van
de nieuwe woonwijk Wijnbergen. Gezien het feit dat voor de nabije toekomst geen grootschalige stedelijke uitbreidingen zijn voorzien, is het onzeker of van deze financieringsmogelijkheid gebruik zal kunnen worden gemaakt.


Groen- en natuurcompensatie: voor ruimtelijke ontwikkelingen die ten koste gaan van
(structureel) groen of natuurwaarden dient worden gezocht naar compensatiemogelijkheden. Dergelijke verplichtingen zijn – afhankelijk van de gestelde eisen – te combineren
met voorstellen die voortvloeien uit het Groenstructuurplan. Voorbeeld hiervan is de
groene compensatie vanuit het project IKC Doetinchem-Noord, die wordt gerealiseerd in
het gebied de Knoop als uitbreiding en verbindende schakel tussen de ecologische zone
Rode Beek en natuurpark Overstegen. Voor compensatie van natuur en landschap is er al
een format. Wenselijk is om ook voor ander groen een format en bijbehorende beslisboom (protocol) te ontwikkelen.



Subsidieregelingen: aanplant van groen en bomen, aanleg van natuur maar ook participatieprojecten worden vanuit de landelijke en provinciale overheid gestimuleerd via wisselende subsidieregelingen. Voorbeeld hiervan is de provinciale subsidieregeling Landschap, waarvan de gemeente gebruik maakt. Maar ook cultuurhistoriesubsidies uit het
verleden, waarvan bijvoorbeeld de werkgroep Rivierduin uit Gaanderen plannen heeft
kunnen uitvoeren, of het LEADER-programma, gericht op plattelandsontwikkeling (breed)
dat nu loopt.



Publiek private samenwerking: zoeken naar partners die bepaalde voorstellen mee willen
financieren. Hierbij valt te denken aan partijen als Sité of Stichting Parkmanagement voor
investering in de groene buitenruimte.



Aanmelding meerjarenbegroting: projectvoorstellen waarvoor kennis en/of capaciteit
binnen de gemeente ontbreekt, aanmelden als nieuw beleid of als uitvoeringsproject ten
behoeve van de Meerjarenbegroting.



Stimuleringsbudget initiatieven: jaarlijks is een budget van € 50.000 beschikbaar, ‘Doetinchemmer olie’, dat wordt ingezet om in de opstartfase initiatieven uit de samenleving
te ondersteunen. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn kort toegelicht in een apart
tekstkader.



Alternatieve financiering: een nieuwe wijze om uitvoering van groene plannen te realiseren, is bijvoorbeeld ‘crowdfunding’. Een inspirerend voorbeeld in de gemeente Doetinchem is het project ‘Buur maakt natuur’ waarbij particulieren of bedrijven geld kunnen
doneren waarmee de Stichting vierkante meters grond kan kopen. Hiermee kunnen de
projecten Wehlse Broeklanden en het Rivierduin Gaanderen verder worden ontwikkeld.
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1.3

Aandachtspunten communicatie

Het Groenstructuurplan is een actualisatie van een bestaand plan. Het zet de reeds ingeslagen weg
voort. De bijbehorende groenstructuurkaart is vooral een samenstelling van reeds vastgestelde
kaarten naar een totaalkaart. De uitvoering van activiteiten om de groenstructuur zoals weergegeven op de groenstructuurkaart in stand te kunnen houden en te vervolmaken wordt gekoppeld aan
het al lopende Groenprogramma.
Communicatie over het Groenstructuurplan verloopt daarom hoofdzakelijk vanuit het Groenprogramma en is gericht op het zorgen voor bekendheid met het plan en de kaart binnen de ambtelijke
organisatie. Belangrijke interne doelgroepen zijn ‘Loket bouwen en wonen’, Planologen en RO-juristen, Projectleiders en Beleidsadviseurs.
Voor de inwoners is vooral van belang om te weten wat het Groenstructuurplan voor hun eigen
wijk betekent. Hiervoor wordt de module ‘Groen in de wijken’ ontwikkeld. Het plan inclusief kaart
en bijbehorende modules worden daarom via de gemeentelijke website beschikbaar gemaakt.

Overzicht communicatie-activiteiten


Het toelichten van het plan op ambtelijk niveau in werkoverleggen en op het gemeentelijke intranet.



Digitaal ontsluiten van het plan en de uitwerkingen per wijk via de gemeentelijke website.

