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Korte beschrijving 
Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, 
spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de 
gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en 
Kloostertuin. 

Wat willen we bereiken? 

2.01 Prettige leefomgeving. 

Omschrijving (toelichting) 

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners 
zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Via de integrale afweging zijn geen middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een integraal 
ontwerp . Dit project zal niet opgestart worden. Wel zijn de aanwezige poorten verwijderd om het 
gebied toch open te kunnen stellen. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Er is nog onvoldoende zicht op een goede locatie en bewonersbetrokkenheid. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Op dit moment wordt hier voor de wijk Noordelijk Molenveld door Warkhouse invulling aan gegeven. In 
2024 worden de speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor de overige wijken bepaald en opgepakt. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We renoveren het openbaar groen en onze bomen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De inventarisatie van de civiele kunstwerken heeft langer geduurd o.a. als gevolg van onduidelijke 
eigendomssituaties en een aantal technische inspecties. De verwachting is dat het beheerplan in hert 
eerste kwartaal 2023 kan worden vastgesteld. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het huidige Watertakenplan Olburgen loopt tot 2022. Er dient een nieuw Watertakenplan te worden 
vastgesteld door het College en de Raad. In 2021 is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe 
Watertakenplan. Er is al gestart met het opstellen van een BRP ( Basis Rioleringsplan ) in de nieuwe 
vorm. De nieuwe vorm is een SSW ( Systeem analyse watersysteem). Hierin worden nieuwe 
berekeningen gemaakt van het rioleringsstelsel en het oppervlaktewater in combinatie met de huidige 
regenbuien en de toekomstige regenbuien in combinatie met de klimaatsveranderingen, met als 
resultaat dat we kunnen zien waar de knelpunten  en de verwachte knelpunten in het stelsel kunnen 
optreden. De concept uitkomsten van het SSW laten geen al te grote knelpunten zien en geeft aan dat 
de maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen effectief zijn geweest voor wateroverlast in 
Doesburg. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Met de voorbereidingen van het nieuwe  watertakenplan 2023/2027 is 2021 begonnen. Net als het 
huidige watertakenplan Olburgen gaan we proberen om met het afvalwaterteam Olburgen  het project 
op te starten, daartoe zijn met het afvalwaterteam en een adviesbureau de eerste gesprekken 
gevoerd en is er een startnotitie opgesteld door het adviesbureau. Na de zomervakantie 2022 is de 
startnotitie in het team besproken en is er een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe 
watertakenplan (in de nieuwe opzet conform omgevingswet). Aangezien het startmoment van de 
omgevingswet nog onzeker is, en de stukken van het watertakenplan wel in de lijn van de nieuwe 
omgevingswet zijn opgesteld, is in de stuurgroep afgesproken dat we het huidige watertakenplan 
verlengen totdat de omgevingswet van start gaat, maar dat we wel het kostendekkingsplan laten 
vaststellen door het college en raad. De planning is om het kostendekkingsplan begin 2023 te laten 
vaststellen, zodat de financiële middelen  voor de rioleringszorg zijn afgedekt. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het project ‘Naar Buiten in Beinum’ bestaat uit drie onderdelen: 

1. Groenrenovatie: 1e fase en 2e fase van de  groenrenovatie zijn gerealiseerd. Inmiddels is 
gestart met de 3e fase, de realisatie ervan vindt plaats in het eerste en laatste kwartaal van 
2023. 

2. Naar Buiten in Beinum: In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst 
opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten 
zijn - op basis van ontwerpsessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart 
en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024. 

3. Vijvers: Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met 
één jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar 
uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering is gestart maar helaas hebben de 
werkzaamheden vertraging opgelopen door faunamaatregelen en de hoge grondwaterstand 
op dit moment. In maart/april 2023 worden de werkzaamheden weer opgestart en naar 
verwachting eind 2023 afgerond. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied 

elkaar kunnen versterken. 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Hierop heeft de gemeente geen aparte activiteiten ondernomen. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Hierop zijn geen activiteiten ondernomen. Er lopen momenteel wel gesprekken over de landbouwvisie 
vanuit de Liemerse Economische Visie. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt 

kunnen worden door jong en oud. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De keuze voor de locatie van een nieuw te bouwen sporthal is opgeschort. Dit laat onverlet dat wij zijn 
doorgaan met de verdere uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord. Dit hebben we onder 
andere gedaan en doen we door het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van openbare 
sport- en beweeglocaties. Momenteel zijn wij bezig met een herijking van het sport- en 
beweegakkoord en het leefstijlakkoord (preventieakkoord). 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. 

Omschrijving (toelichting) 

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet 
alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel 
fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de 
wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en 
Kloostertuin als onderdeel van de MIA. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Herinrichting Kloostertuin. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Doesburg wenst mede uit oogpunt van toerisme continue aandacht te schenken aan het aantrekkelijk 
houden van de historische binnenstad. De bereikbaarheid van de winkelstraten en een voldoende 
aanbod aan (betaald) parkeerplaatsen in de directe nabijheid bepalen mede het slagen van deze 
doelstelling. Parkeerplaats Kloostertuin met zijn aangrenzende supermarkten vormt hierin een 
belangrijke schakel. 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De herinrichting is nagenoeg gerealiseerd. Ter hoogte van supermarkt AH is 
noodbestrating aangelegd. Verwachting was dat in 2022 AH zou starten met 
de  uitbreiding van het winkeloppervlak van AH. Dit wordt minstens met een jaar door 
de ondernemer uitgesteld, waardoor ook de bestrating rondom de uitbreiding pas 
later kan plaatsvinden.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De concept-mobiliteitsagenda is gereed. Thans wordt de laatste hand gelegd aan een uitvoerings- c.q. 
bestedingsplan. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

We zijn er volop mee bezig. 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Werk is opgeleverd.  Wat dan nog resteert is herplantplicht van de gekapte bomen.  Planning is deze 
compensatie in Q 4 2022 door te voeren. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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Parkeeronderzoek binnenstad uitgevoerd juli 2018, resultaten opgeleverd september 2018. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Maatregelen zijn/worden meegenomen in project Vitale Binnenstad 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

mee begonnen 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Wat willen we bereiken? 

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. 

Omschrijving (toelichting) 

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, 
vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor 
een actieplan op te stellen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de 

jaren 2022 en volgende. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

In de commissie van oktober 2022 is een evaluatie gepresenteerd van de voortgang en de bereikte 
resultaten. Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma 2023 en verder waar bij de begroting 
2023 - 2026 middelen voor worden gevraagd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

is afgerond. Is door raad vastgesteld Q1 2020. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Uitvoeringsprogramma drie jaren geleden opgesteld en door de raad vastgesteld. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. 

Omschrijving (toelichting) 

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de 
bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. 
Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te 
houden. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Is uitgevoerd. Zie eerdere antwoorden. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Is uitgevoerd. Zie eerdere antwoorden. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We realiseren voldoende inzamelpunten. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

We hebben inmiddels alle inzamelpunten gerealiseerd. Dit onderdeel kan daarom worden beëindigd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Is in 2020 al vastgesteld. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het Grondstoffenplan 2020-2024 is in juni 2020 door de raad vastgesteld. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 



Pagina 15 van 18 

Wat mag het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
BGR 2022 na 

wijziging 
Realisatie 

2022 
Saldo 2022 

Lasten        

2.1 Verkeer en 
vervoer 

 1.241.310 1.176.546 1.658.212 1.117.815 1.117.937 -122 

2.2 Parkeren  64.582 73.266 134.075 67.367 67.457 -90 

2.3 Recreatieve 
havens 

 89.118 88.139 111.586 114.289 105.432 8.857 

2.5 Openbaar 
vervoer 

 1.196 1.242 545 1.234 524 710 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 224.007 249.004 278.160 261.111 349.171 -88.060 

5.2 
Sportaccommodaties 

 685.292 587.359 601.115 684.587 655.639 28.948 

5.4 Musea  167.679 182.928 173.694 139.128 167.689 -28.561 

5.5 Cultureel erfgoed  273.985 1.021.728 126.493 219.306 195.504 23.802 

5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie 

 865.392 919.388 1.145.324 1.045.465 1.201.908 -156.443 

7.2 Riolering  642.779 642.969 446.265 459.653 744.820 -285.167 

7.3 Afval  1.113.698 1.206.536 1.237.568 1.234.232 1.389.086 -154.854 

7.4 Milieubeheer  237.077 456.062 789.182 922.817 802.226 120.591 

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria 

 104.189 111.544 154.801 143.546 147.257 -3.711 

Totaal Lasten  5.710.304 6.716.712 6.857.020 6.410.550 6.944.650 -534.100 

Baten        

0.63 
Parkeerbelasting 

 322.999 369.460 451.597 498.439 492.339 6.100 

2.1 Verkeer en 
vervoer 

 115.655 62.218 1.094.907 281.341 172.598 108.743 

2.2 Parkeren  0 0 60.180 0 0 0 

2.3 Recreatieve 
havens 

 59.740 60.342 54.885 64.246 57.183 7.063 

2.4 Economische 
havens en 
waterwegen 

 0 0 0 149 0 149 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 46.573 75.307 42.202 8.334 100.999 -92.665 

5.2 
Sportaccommodaties 

 116.132 90.109 61.069 114.949 144.234 -29.285 

5.4 Musea  20.745 20.019 20.475 20.725 21.451 -726 

5.5 Cultureel erfgoed  35.994 704.893 23.478 30.329 23.954 6.375 

5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie 

 10.817 407 407 133 407 -274 

7.2 Riolering  1.166.358 1.154.246 1.118.289 1.229.415 1.176.201 53.214 

7.3 Afval  1.183.807 1.827.858 1.919.813 1.783.821 1.894.072 -110.251 

7.4 Milieubeheer  12.667 97.772 157.919 74.984 56.231 18.754 

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria 

 63.963 86.458 74.978 68.781 71.601 -2.820 
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Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 
2022 

Saldo 2022 

Totaal Baten  3.155.450 4.549.088 5.080.196 4.175.646 4.211.271 -35.625 

Resultaat  -2.554.854 -2.167.624 -1.776.824 -2.234.904 -2.733.379 498.475 

 

BBV beleidsindicatoren 

Niet-sporters: 
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 
jaar en ouder dat niet minstens één 
keer per week aan sport doet. 

 

Omvang huishoudelijk restafval: 
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 
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Percentage berekende hernieuwbare elektriciteit: 

 


