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De klimaatsverandering en de druk op de beschikbare ruimte hebben ertoe geleid dat
de visie op water de laatste jaren sterk is gewijzigd. Water wordt steeds meer gezien als
een mede ordenend principe in de planvorming naast ruimtelijke, ecologische,
economische en civieltechnische afwegingen. Integraal waterbeheer moet zorgen voor
een hogere kwaliteit van de omgeving.
Deze ontwikkelingen vragen om een integrale visie op hoe om to gaan met water in het
stedelijk en buitengebied van Doetinchem. Deze visie dient als uitgangspunt voor de
nieuwe woon- en werkgebieden en is richtinggevend voor toekomstige activiteiten en

~ projecten. In de stadsvisie is het ontwikkelen van een waterplan als project opgenomen
in het programma Groeien in kwaliteit.
Gezien de grote rol van het waterschap en (via het waterschap) de provincie in het
beheer van water, is het waterplan een gezamenlijk project van de gemeente
Doetinchem en het waterschap. In de Startnotitie is vastgelegd dat gestreefd wordt naar
een vaststelling van de visie door de beide besturen.

De Startnotitie hebt u vastgesteld op 31 juli 2001, waarna op 5 juni 2003 een presentatie
over de situatie tot dan toe is gegeven aan de commissie beleidsontwikkeling.

Het project waterplan kept vier stappen:
1. Startnotitie
2. Watervisie
3. Waterprofiel (keuzenota)
4. Actieprogramma

In de Startnotitie hebt u als doel van het waterplan gesteld "het verschaffen van inzicht
in het huidige watersysteem en het ontwikkelen van een integrate visie op het omgaan met
water in al zijn facetten biyanen de genaeentegrenzen ". De visie moet richting gaan geven

~ aan toekomstige activiteiten om een duurzaam evenwicht tussen waterkwaliteit en
kwantiteit to bereiken.
De actieperiode bedraagt ongeveer tien jaar met een doorkijk naar 2020/30.
Het budget voor de realisering van de visie is door de gemeente en het waterschap
vrijgemaakt. De dekking voor projecten voorivloeiende uit de visie moet to zijner tijd
worden aangegeven.

In de Watervisie worden vier deelgebieden onderscheiden: Oude IJssel, het
rivierduingebied, de Bielheimerbeek en de Grote Beek. Uitgaande van een aantal
gidsprincipes (zoals het tot stand brengen van een robuust, veerkrachtig en gezond
watersysteem, een aantrekkelijke woonomgeving rond waterlopen, probleemloze
waterbeheersing) wordt een streefbeeld voor 2030 ontwikkeld. Vervolgens worden de
mogelijke functies van een gebied onderscheiden: wonen, werken, recreatie, landbouw,
natuur en veiligheid en wordt voor elk van deze functies de streefbeelden
geconcretiseerd. Uit deze streefbeelden worden doelstellingen geformuleerd voor 2015;
dit jaartal valt samen met de looptijd van enkele belangrijke regionale waterplannen.
Streefbeelden en doelstellingen voxmen samen de gemeentelijke ambitie met betrekking
tot water.
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Om to komen tot het halen van de doelstellingen worden oplossingsrichtingen
aangegeven, bestaande uit een basiskoers met voornamelijk wettelijke verplichtingen en
enkele aanvullende koersen, to weten een Groene Koers (extra accent op de relatie
natuur-water), een Blauwe Koers (extra accent op het herstel van watersysteem) en een
Gele Koers (extra accent op de relatie burgers-water). Dit geheel vormt het Waterprofiel.

Op basis van het Waterprofiel (keuzenota) dient een keuze voor een to volgen koers
gemaakt to worden tot 2008. Wij zijn van mening dat de hieronder beschreven
voorkeursvariant het meest recht doet aan een integrate benadering. De uitwerking van
alle oplossingsrichtingen en bijbehorende maatregelen in een Actieprogramma tot 2008
is to kostbaar en to tijdrovend.

De voorkeursvariant die wij u voorstellen, is (zie hst. 11) opgebouwd uit:
- de realisering van de basiskoers voor elk van de vier deelgebieden, bestaande uit de

wettelijk verplichte maatregelen, aangevuld met:
- het accent op water voor de Oude IJssel (de Blauwe Koers), het accent op burgers

voor het rivierduingebied (de Gele Koers), en het accent op natuur voor de
Bielheimerbeek en de Grote Beek (de Groene Koers).

In de vervolgfase (begin 2004, het opstellen van het Actieprogramma tot 2008, worden
de pakketten van goedgekeurde maatregelen geconcretiseerd in activiteiten en projecten,
inclusief geraamde kosten en planning, waarbij dekking gezocht zal worden voor elk
van de projecten.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

DRS. J.H. DE BARS M. HORSELENBERG

De raad besluit:
- de Watervisie vast to stellen en to gebruiken als bouwsteen voor de ruimtelijke

Structuurvisie;
- het college opdracht to geven de voorkeursvariant uit to werken tot een concreet

Actieprogramma van 2004 tot 2008 en daarbij de financiele consequenties in beeld to


