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Motie Natuurcentrum Doetinchem 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 4 november 2021; 
 
gelezen het raadsvoorstel Begroting 2022 gemeente Doetinchem; 
 
constaterende dat: 
- de gemeente Doetinchem veel waarde hecht aan natuur- en natuurbeleving; 
- natuurontwikkeling, -beheer en -educatie direct en indirect bijdragen aan een 

duurzame en prettige woon- en leefomgeving; 
- er in de gemeente Doetinchem veel natuurorganisaties zijn die belangrijk 

bijdragen aan natuurontwikkeling, -educatie en -beheer; 
- natuurorganisaties al veel samenwerken en al eerder hebben aangegeven dit 

meer te willen doen; 
- iedereen in een natuurcentrum van alles kan leren en ontdekken over natuur, 

milieu en duurzaamheid; 
- een natuurcentrum in Doetinchem ontbreekt; 
 
overwegende dat: 
- natuur en natuurbeleving steeds belangrijker is, zeker in een stad die wil 

groeien naar 70.000 inwoners; 
- inzet op natuur en natuurbeleving bijdraagt aan een duurzame samenleving; 
- een gemeenschappelijke, inspirerende locatie en accommodatie de 

samenwerking en bereikbaarheid van natuur- en natuurbeleving bevordert; 
- de vrijkomende boerderij aan de Overstegenweg de planologische bestemming 

Maatschappelijk heeft en een natuurcentrum binnen deze bestemming mogelijk 
is; 

- de boerderij is gelegen in Natuurpark Overstegen en daarmee zeer geschikt is 
voor het huisvesten van een natuurcentrum; 

 
draagt het college op: 
- de boerderij (incl. terrein) aan de Overstegenweg beschikbaar te stellen voor 

ontwikkeling van een natuurcentrum; 
- een onderzoek uit te voeren naar de best mogelijke financiële haalbaarheid en 

constructie van een natuurcentrum; 
- hierbij nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met lokale natuurorganisaties 

en andere relevante betrokkenen; 
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- er zorg voor te dragen dat de kosten voor gebruik van het centrum voor 
deelnemende lokale (non-profit) organisaties redelijk en billijk zijn; 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
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