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Voorstel (elk beslispunt apart in stemming te brengen): 

1. Het college te verzoeken voor het thema groen, natuur en landschap scenario 1 

uit te werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

2. Het college te verzoeken voor het thema groen, natuur en landschap scenario 2 

uit te werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

3. Het college te verzoeken voor het thema groen, natuur en landschap scenario 3 

uit te werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

4. Het college te verzoeken voor het thema groen, natuur en landschap scenario 4 

uit te werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

 

Inleiding 

In het voorliggende raadsvoorstel worden voor het thema groen, natuur en landschap de vier 

overheidsrollen in scenario’s beschreven. Uitgangspunt bij alle scenario’s is het wettelijk kader. 

 

Wettelijk kader 

Het thema groen, natuur en landschap valt uiteen in drie onderdelen (toerisme en recreatie, 

openbaar groen en speelvoorzieningen, lijkbezorging/begraafplaatsen), met ieder zijn eigen 

wettelijk kader: 

 Binnen het onderdeel toerisme en recreatie zijn er geen wettelijke verplichtingen. 

 De gemeente is wettelijk verplicht om de openbare ruimte gedurende langere tijd in stand 

te houden en is wettelijk aansprakelijk voor ongevallen die ontstaan door gebreken of 

achterstallig onderhoud. 

 De gemeente is wettelijk verplicht om een gemeentelijk lijkschouwer te benoemen en om 

de overledene in haar gemeente te begraven. 

 

Gemeentelijk beleid 

Doetinchem voert op het onderdeel toerisme en recreatie beleid om voldoende 

mogelijkheden tot ontspanning en recreatie te bieden voor inwoners en toeristen in de 

gemeente en de regio. Dit beleid voert de gemeente in belangrijke mate in regionaal verband. 

Taken die hierbij horen zijn het beheren van recreatiegebieden, het ontwikkelen en 

onderhouden van een recreatieve route-infrastructuur in de regio en het toeristisch 

vermarkten van de gemeente en de regio Achterhoek. 

Naast de wettelijk verplichte taken, voert Doetinchem op het onderdeel openbaar groen en 

speelvoorzieningen beleid (vastgelegd in groenstructuurplan en beeld-/kwaliteitscatalogus) om 

via groenvoorzieningen het woon- en leefklimaat te verbeteren en bij te dragen aan natuur en 

ecologie. 

Tenslotte voert Doetinchem beleid om de groeninrichting van de gemeentelijke 

begraafplaatsen aantrekkelijk te houden. 

 

Visie Kerntakendiscussie 

Over het beleidsthema groen, natuur en landschap zegt de Visie Kerntakendiscussie wat onder 

de kop Inzet op kwaliteit van de leefomgeving. Daar staat dat inwoners en bezoekers 

Doetinchem vooral waarderen om de rust en (groene) ruimte in combinatie met goede 

stedelijke voorzieningen, zoals de sportfaciliteiten, goed functionerende schouwburg en een 

compact winkelhart. Om Doetinchem ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden als 

gemeente om te wonen,te werken en te ontspannen, legt de Visie het accent op kwaliteit en 

niet op kwantiteit. Bijvoorbeeld door een goed beheer van de leefomgeving, inbreiding of het 



aanpassen van de functie en kwaliteit van gebouwen. Het is, volgens de Visie, niet ondenkbaar 

dat op termijn bebouwing komt te vervallen ten gunste van natuur of stadspark en dat op 

sommige bedrijventerreinen ruimte vrijkomt voor nieuwe functies. 

Verder stelt de Visie dat in zijn algemeenheid geldt dat de overheid bij beheer en vernieuwing 

meer ruimte wil geven aan initiatief van inwoners en ondernemers. Voor kwetsbare gebieden, 

of het nu gaat om buurten, natuur of anderszins, geldt dat hier relatief de meeste 

overheidsinspanning wordt gepleegd. 

 

Gemeentelijke rolinvulling 

Binnen het onderdeel toerisme en recreatie is er een verschuiving gaande van overheidsrol 2 

naar meer overheidsrollen 3 en 4. Voorheen waren veel taken belegd binnen de 

gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL). Per 1 januari 2014 zijn 

de taken van het RAL elders neergelegd, deels naar de individuele gemeenten (fietspaden), 

deels naar de Stichting Achterhoek Toerisme (het routebureau) en deels naar RGV 

(recreatiegebieden). 

In hoofdzaak is bij het onderdeel openbaar groen en speelvoorzieningen de rol van de 

gemeente kaderstellend en zelf uitvoerend (overheidsrol 1) of kaderstellend en uitvoerend 

door derden (overheidsrol 2). De gemeente hanteert hierbij het concept van het wijkbedrijf. In 

het wijkbedrijf worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet in de wijk. 

Afhankelijk van de taak is de rol van de gemeente bij het onderdeel 

lijkbezorging/begraafplaatsen verschillend. Bij het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 

stelt de gemeente de kaders en voert zelf uit (overheidsrol 1) of laat de gemeente taken 

uitvoeren door anderen, zoals begrafenisondernemers of onderhoudsbedrijven (overheidsrol 

2). Bij crematoria daarentegen neemt de gemeente geen rol op zich en laat hij dit over aan 

marktpartijen (overheidsrol 4). 

 

Scenario’s kerntakendiscussie 

Vanuit de vier rollen van de overheid beschrijven we hierna vier scenario’s voor het 

beleidsthema groen, natuur en landschap. 

 

Scenario 1 –  (overheidsrol 1) 

Kenmerkend van het eerste scenario is dat de gemeente zelf of met regiogemeenten de 

beleidskaders stelt en de bijbehorende taken ook zelf uitvoert. 

 

Toerisme en recreatie pakt onze gemeente vooral in regionaal verband op. Binnen dit eerste 

scenario gebeurt dat door met andere gemeenten een gemeenschappelijk kader af te spreken 

en door over de uitvoering van activiteiten vanuit dat kader afspraken te maken. De uitvoering 

van die afspraken, zoals de aanleg van een fietspadennetwerk, de exploitatie van 

recreatiegebieden doen de gemeenten zelf. Ook het hebben van een eigen VVV past binnen dit 

eerste scenario. Voor toerisme en recreatie is dit scenario al langer geleden verlaten en is een 

duidelijk ontwikkeling ingezet, eerst naar scenario 2 (met het Recreatieschap Liemers en 

Achterhoek) en momenteel ook naar de scenario’s 3 (met de Stichting Achterhoek Toerisme) 

en 4 (met de RGV). 

 

Als het gaat om openbaar groen en speelvoorzieningen stelt de gemeente binnen dit scenario 

de beleidskaders vast (zoals via groenstructuurplan en beeld-/kwaliteitscatalogus) en doet de 

gemeente zelf de aanleg en het onderhoud en beheer van ons openbaar groen en 

speelvoorzieningen. Het in eigen beheer hebben van een gemeentelijke begraafplaats past ook 

binnen dit scenario. 

Binnen dit scenario zijn voor het openbaar groen en de speelvoorzieningen meerdere 

keuzemogelijkheden: 

a. Groenonderhoud koppelen aan re-integratie. 

Het in eigen beheer uitvoeren van het groenonderhoud biedt de mogelijkheid om mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij het klein onderhoud. Dit is wat 



momenteel al gebeurt binnen het Wijkbedrijf, waar een deel van de 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd wordt door re-integranten, aangestuurd door 

gemeentemedewerkers. 

b. Natuurlijk beheer openbaar groen. 

Doetinchem is omgeven door natuur. Een keuzemogelijkheid is om deze natuur te 

versterken en meer te verbinden met de stad en de dorpen door een natuurlijk beheer 

van het openbaar groen en door bewoners te stimuleren gebruik te maken van natuurlijke  

elementen in hun tuinen. 

c. Regionale samenwerking onderhoud en beheer openbare ruimte. 

Samenwerking zoeken met andere Achterhoekse gemeenten om het onderhoud en 

beheer van de openbare ruimte gezamenlijk uit te voeren. 

d. Mogelijkheden om te komen tot kostenbesparing zijn: 

 Op een lager kwaliteitsniveau uitvoeren van de huidige taken. 

 Verminderen aantal speellocaties. 

 Beheer bewust ontwerpen. 

 Bij renovatieprojecten uitgaan van het kwaliteitsniveau ‘eenvoudig’. 

 Versoberen inrichting gemeentelijke begraafplaatsen. 

 Meer mogelijkheden lijkbezorging ontwikkelen. 

 

Scenario 2 – (overheidsrol 2) 

Kenmerkend voor het tweede scenario is dat de gemeente zelf of met regiogemeenten de 

beleidskaders stelt en de uitvoering van de bijbehorende taken laat uitvoeren door anderen, 

o.a. via subsidiëring of via aanbesteding. 

 

Voor toerisme en recreatie betekent dit dat onze gemeente (ook) in dit tweede scenario in 

regionaal verband een kader opstelt. De uitvoering van de bijbehorende taken laten de 

gezamenlijke gemeenten over aan een speciaal daarvoor opgerichte organisatie (zoals in het 

verleden het RAL) of aan marktpartijen (zoals nu RGV). 

 

Als het gaat om het openbaar groen en de speelvoorzieningen stelt de gemeente binnen dit 

tweede scenario het beleidskader op, maar besteedt hij zowel het grote en kleine beheer en 

de grote en kleine projecten uit aan marktpartijen of laat hij deze taken uitvoeren door een 

verzelfstandigde gemeentelijke afdeling. Binnen dit scenario past ook dat de gemeente het 

beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats overlaat aan een marktpartij. 

Ook binnen dit scenario zijn voor het openbaar groen en de speelvoorzieningen meerdere 

keuzemogelijkheden: 

a. Groenonderhoud koppelen aan ‘social return’ eisen. 

De aanbesteding van het groenonderhoud biedt de mogelijkheid ‘social return’ eisen te 

stellen, om zo te bewerkstelligen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet 

worden bij het klein onderhoud. 

b. Natuurlijk beheer openbaar groen. 

Ook binnen scenario 2 kan de gemeente kiezen voor natuurlijk beheer van het openbaar 

groen. 

c. Regionale samenwerking onderhoud en beheer openbare ruimte. 

Samenwerking zoeken met andere Achterhoekse gemeenten om het onderhoud en 

beheer van de openbare ruimte gezamenlijk aan te besteden. 

d. Scenario 2 biedt dezelfde mogelijkheden als scenario 1 om te komen tot kostenbesparing: 

 Op een lager kwaliteitsniveau uitvoeren van de huidige taken. 

 Verminderen aantal speellocaties. 

 Beheer bewust ontwerpen. 

 Bij renovatieprojecten uitgaan van het kwaliteitsniveau ‘eenvoudig’. 

 Versoberen inrichting gemeentelijke begraafplaatsen. 

 Meer mogelijkheden lijkbezorging ontwikkelen. 

 



Scenario 3 – (overheidsrol 3) 

Kenmerkend voor het derde scenario is dat de gemeente, binnen de wettelijke mogelijkheden 

daartoe, samen met andere maatschappelijke en/of marktpartijen het beleidskader opstelt en 

dat zij daarbij in gezamenlijkheid afspraken maken over de uitvoering van de bijbehorende 

taken. 

 

Voor het onderdeel toerisme en recreatie zoekt onze gemeente binnen dit derde scenario niet 

alleen de samenwerking met andere gemeenten, maar ook met organisaties werkzaam op het 

terrein van toerisme en recreatie. Gezamenlijk stellen ze de kaders op voor het toerisme- en 

recreatiebeleid en gezamenlijk maken ze afspraken over de uitvoering van bijbehorende taken. 

 

Voor het onderdeel openbaar groen en speelvoorzieningen probeert onze gemeente vooral 

samen met bewoners en organisaties het openbaar groen en de speelvoorzieningen te 

beheren. Basis daarbij is wel de wettelijke zorg van de gemeente om de openbare ruimte 

gedurende lange tijd veilig en in stand te houden. 

Verschillende keuzemogelijkheden zijn hierbij aanwezig: 

a. Groenonderhoud naar de wijken en dorpen. 

Groenonderhoud in de wijken en dorpen leent zich voor een andere rolinvulling van de 

gemeente, waarbij een verschuiving optreedt naar meer verantwoordelijkheid voor 

bewoners. Binnen scenario 3 zijn hierbij verschillende varianten denkbaar: 

 Gemeente en bewoners geven gezamenlijk invulling aan het onderhoud van groen en 

speelvoorzieningen, binnen de (financiële en inhoudelijke) kaders van de gemeente 

en met gedeeltelijke uitvoering door bewoners. 

 Gemeente garandeert een basisniveau bij het onderhoud van groen en 

speelvoorzieningen en laat het aan de bewoners over om een hoger kwaliteitsniveau 

te realiseren. 

De gemeente is reeds gestart met het stimuleren van inwoners om zelf het onderhoud op 

te pakken van groenvoorzieningen in de wijk. De gemeente levert materialen en 

deskundigheid en wil met een toolbox in de wijk de sturing door bewoners versterken. 

Deze werkwijze kan voor meer wijken en buurten worden ingezet, niet zozeer als directe 

besparing maar veeleer om met eigen kracht uit de wijken de betrokkenheid en de 

kwaliteit te vergroten. 

b. Groenonderhoud naar de bedrijventerreinen. 

In Doetinchem nemen parkmanagementorganisaties op dit moment al delen van het 

onderhoud van bedrijventerreinen voor hun rekening. Dit gebeurt in twee varianten: 

 de eerste is dat gemeente en parkmanagement afspraken maken over niveau van 

onderhoud en wijze van uitvoering; 

 de tweede is dat de gemeente een basisniveau garandeert en dat het 

parkmanagement zorg draagt voor een eventueel hoger kwaliteitsniveau. 

c. Beheer en onderhoud openbaar groen hoofdstructuur samen met anderen oppakken. 

Naast openbaar groen in de dorpen en wijken en op de bedrijventerreinen, is er ook 

openbaar groen in de zgn. hoofdstructuur van de openbare ruimte. Binnen scenario 3 is 

het de vraag of en hoe dit beheer en onderhoud samen met anderen, bijvoorbeeld boeren 

in het buitengebied, opgepakt kan worden. Daarom worden binnen dit derde scenario de 

mogelijkheden onderzocht om ook dit beheer en onderhoud (incl. het beheer en 

onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats) samen met andere partijen uit de 

Doetinchemse samenleving op te pakken. 

d. Meer aandacht voor natuur. 

De keuzemogelijkheid om de natuur te versterken en meer te verbinden met de stad en 

de dorpen door een natuurlijk beheer van het openbaar groen en door bewoners te 

stimuleren om gebruik te maken van natuurlijke elementen in hun tuinen kan in scenario 3 

vormgegeven worden door het natuurbeheer te koppelen aan bewonersinitiatieven, 

natuurorganisaties en parkmanagement. 

 



Scenario 4 – (overheidsrol 4) 

Kenmerkend voor het vierde scenario is dat de gemeente zich niet kaderstellend en ook niet 

uitvoerend bemoeit met het betreffende beleidsthema. De gemeente laat dit over aan de 

samenleving en/of aan marktpartijen. De gemeente faciliteert hoogstens initiatieven vanuit de 

samenleving met ondersteunende middelen, maar zonder daar beleidsinhoudelijke eisen aan te 

stellen. 

 

Voor het onderdeel toerisme en recreatie laat de gemeente binnen dit vierde scenario dan 

ook het initiatief aan de samenleving en aan de markt. Hier past bij dat de gemeente zoekt naar 

een investeerder voor de VVV of deze organisatie op eigen middelen laat draaien. Tevens past 

hier bij de overgang van recreatiegebieden van het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) 

naar RGV. 

 

Voor het onderdeel openbaar groen en speelvoorzieningen probeert onze gemeente het 

beheer en onderhoud van het openbaar groen en de speelvoorzieningen over te laten aan 

bewoners en organisaties. Basis daarbij is ook hier de wettelijke zorg van de gemeente om de 

openbare ruimte gedurende lange tijd veilig en in stand te houden. 

Keuzemogelijkheden hierbij zijn: 

a. Onderhoud van groen en speelvoorzieningen in wijken en dorpen meer overlaten aan 

bewoners. 

Zoals bij scenario 3 reeds aangegeven leent groenonderhoud in de wijken en dorpen zich 

voor een andere rolinvulling van de gemeente, waarbij een verschuiving optreedt naar 

meer verantwoordelijkheid voor bewoners. Bij scenario 3 zijn reeds twee varianten 

daarvoor gegeven. In scenario 4 is een volgende variant mogelijk: 

 Gemeente ondersteunt een dorp of buurt met budget en hevelt daarmee het 

groenonderhoud over naar dat dorp of die buurt. 

b. Groenonderhoud naar de bedrijventerreinen. 

Een variant op de twee die genoemd zijn bij scenario 3 is om het groenonderhoud op 

bedrijventerreinen over te hevelen naar parkmanagementorganisaties en hen daartoe 

(meer of minder) budget ter beschikking te stellen. 

e. Beheer en onderhoud openbaar groen hoofdstructuur overlaten aan anderen. 

Zoals bij scenario 3 als gezegd is er naast openbaar groen in de dorpen en wijken en op de 

bedrijventerreinen, ook openbaar groen in de zgn. hoofdstructuur van de openbare 

ruimte. Binnen scenario 4 is het de vraag of en hoe dit beheer en onderhoud aan anderen 

overgelaten kan worden. Daarom worden binnen dit vierde scenario de mogelijkheden 

onderzocht om ook dit beheer en onderhoud aan andere partijen uit de Doetinchemse 

samenleving over te laten. 

c. De gemeentelijke begraafplaats afstoten. 

Uitvloeisel van scenario 4 is om de gemeentelijke begraafplaats af te stoten. 

d. Meer aandacht voor natuur. 

Binnen scenario 4 past de mogelijkheid om natuurontwikkeling geheel of gedeeltelijk over 

te laten aan bewoners en maatschappelijke organisaties. De rol van de gemeente is dan 

vooral stimulerend om te komen tot initiatieven. Voorbeeld is de Stichting Buur maakt 

Natuur. Deze stichting ontwikkelt natuur in de Wehlse Broeklanden met geld dat via 

crowdfunding binnengehaald is. De gemeente ondersteunt dit met ambtelijke inzet. 

 

Financiën 

Op dit moment geeft de gemeente jaarlijks € 6,5 miljoen uit aan groen, natuur en landschap. 

Hiervan is € 5,5 miljoen voor openbaar groen. Tevens heeft de gemeente ruim € 1 miljoen aan 

inkomsten.  

 

 

De raadswerkgroep kerntakendiscussie, 

 



drs. B.P.M. Janssens,     A.J. Verhoeven, 

griffier         voorzitter 

  

 


