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Beschikbaar stellen krediet project de Zumpe 

 

 

Voorstel: 

Een krediet ter grootte van € 1.112.940 beschikbaar stellen voor uitvoering van 

het gebiedsproces de Zumpe en de inrichting van specifieke percelen tot natuur, 

pas uit te geven na ontvangst van de subsidie door de provincie (66e wijziging 

gemeentebegroting 2014). 

 

Eerder kader: 

Structuurvisie Doetinchem 2035, vastgesteld op 26 september 2013. 

 

Aanleiding 

Wij zijn al langere tijd met de provincie in gesprek over het beschermde natuurmonument 

de Zumpe. Niet alleen vanuit onze zorg over de aanleg van de oostelijke randweg en de 

mogelijke effecten hiervan op de waterhuishouding, maar ook vanuit de mogelijke kansen die 

er zijn voor het nieuwe natuurpark Oostelijke randweg en de kwaliteit van het natuurgebied 

de Zumpe. De provincie is bevoegd gezag voor de Zumpe. Als regievoerder voor dit gebied 

heeft zij, op basis van diverse onderzoeken, een beheerplan opgesteld, beheerplan De Zumpe 

2011-2016. Een deel van de ambities van dat beheerplan zien we terug in onze gemeentelijke 

structuurvisie: onder de opgave ‘Versterking van de oostflank’ zetten we in op het vergroten 

en versterken van het natuurgebied in en rond de Zumpe. De ambities en belangen van beide 

overheden lopen hier dus parallel. 

 

Het gebied tussen de Vijverlaan en de Varsseveldseweg kent volgens de structuurvisie de 

bestemmingen ‘agrarisch’ en ‘natuur’. Op de landschapsstructuurkaart is een hoge waardering 

aan dit gebied toegekend. Natuur- en landschapsontwikkeling zal hier volgens plan nog meer 

voet aan de grond krijgen. Er liggen kansen om natuur- en landschapsbeleving verder te 

versterken en nog aantrekkelijker te maken door een verbinding te zoeken met de meer 

zuidelijk gelegen natuurgebieden. Als concrete oplossingen in de structuurvisie zijn genoemd 

het herstellen van groenstructuren, recreatieve paden en waterlopen.  

 

Er doen zich nu kansen voor om die ambities waar te maken. Vanuit het Rijk is namelijk in 

2011 een bedrag beschikbaar gesteld voor versnelde uitvoering van natuurontwikkelings-

projecten. Dit betekent in de praktijk dat er subsidie beschikbaar wordt gesteld wanneer 

landbouwgrond wordt omgezet in natuurgrond, waarbij deze natuurgronden natuurvriendelijk 

worden ingericht en beheerd volgens de geldende beheerplannen. Het gaat daarbij met name 

om gronden die bijzondere betekenis hebben als verbindingszones voor flora en fauna tussen 

het ene en andere natuurgebied. De gronden rond de Zumpe, - de oostflank van Doetinchem - 

voldoen aan die voorwaarde. Ook andere gebieden in de gemeente kunnen in aanmerking 

komen voor bijdragen: gronden in Nieuw-Wehl, vlakbij de Rode Beek en in de Koekendaal. 

 

Door deze gelden doet zich een unieke kans voor om de negatieve effecten van de aanleg van 

de oostelijke randweg verder te verzachten en een prachtig, min of meer aaneengesloten 

gebied aan de oostflank van de stad in te richten als natuurgebied. In omvang gaat om circa 60 

hectare natuurgebied vlakbij de Zumpe. Een deel van de gronden is gemeentelijk eigendom, 

een ander deel is particulier eigendom. Voor deze laatste categorie zullen eigenaren zelf 

rechtstreeks door de provincie worden gecompenseerd. 

De provinciale gelden komen bovenop de gelden die wij zelf al hadden gereserveerd voor de 

compensatie en groene inpassing van de Oostelijke Randweg binnen ons robuust-

groenprogramma. Deze werkzaamheden gaan volgens plan en met eigen middelen gewoon 

door. 



 2 

 

 Doetinchem, 17 september 2014 

 

 

Kern  

In december vorig jaar zijn de provincie en wij overeengekomen dat een gebiedproces rondom 

de Zumpe uitgevoerd zal worden, waarbij wij het gebiedsproces namens de provincie trekken. 

Tegelijkertijd vragen wij subsidie aan voor de omvorming en inrichting van specifieke 

gemeentelijke kavels tot natuur. De meeste kavels liggen rondom de Zumpe. Op 5 maart 2014 

heeft de officiële startbijeenkomst van het project plaatsgevonden, waarbij ook enkele van uw 

raadsleden vertegenwoordigd waren. 

 

De Doetinchemse subsidieaanvraag gaat uit van een bedrag van circa € 2,3 miljoen. Voor de 

provincie Gelderland is dit de eerste keer dat rijksgelden op deze manier worden ingezet, 

waarbij een gemeente een gebiedsproces namens de provincie trekt en zelf kavels inbrengt 

voor natuurontwikkeling. De Doetinchemse aanvraag wordt dan ook door de provincie gezien 

als een pilot. 

 

Wij vragen in verschillende etappes subsidie aan bij de provincie. In de bijlage treft u de 

percelen aan waarvoor wij in deze eerste etappe subsidie hebben aangevraagd. Wij kunnen 

verwachten dat wij hiervoor € 1.112.940 aan subsidie zullen ontvangen. Om het geld 

daadwerkelijk te kunnen inzetten, moet u het krediet beschikbaar stellen. 

 

Financieel kader 

Het grootste deel van de provinciale bijdrage is bedoeld voor het gebied in en rond de Zumpe, 

een kleiner deel is bedoeld voor enkele andere gebieden waarin gemeente en/of provincie een 

opgave of ambitie hebben: gronden in respectievelijk Nieuw-Wehl, vlakbij de Rode Beek en in 

de Koekendaal. Het project verloopt naar verwachting minimaal budgetneutraal. Er zal pas geld 

worden uitgegeven nadat dit eerst door subsidies is verkregen. In deze eerste tranche betreft 

het € 1.112.940. Een nieuwe tranche zullen wij opnieuw aan u voorleggen. 

 

Verantwoordelijkheden 

De gemeentelijke verantwoordelijkheid bestaat eruit dat de ontvangen subsidiegelden 

daadwerkelijk voor het bestemde doel worden ingezet. Mocht de uitvoering om wat voor 

reden dan ook niet kunnen doorgaan, dan zullen wij het geld aan de provincie moeten 

terugstorten. 

 

Wij willen uw raad graag informeren over de uitvoering van het project. In samenspraak met 

het presidium zullen wij dan een veldbezoek in het gebied organiseren. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over beschikbaar stellen krediet project 

de Zumpe; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

een krediet ter grootte van € 1.112.940 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het 

gebiedsproces de Zumpe en de inrichting van specifieke percelen tot natuur, pas uit te geven 

na ontvangst van de subsidie door de provincie (66e wijziging gemeentebegroting 2014). 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 september 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


