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Kennis te nemen van 
Het schrappen van enkele zinnen in het MPO 2020 over project De Zumpe (pag. 36). 
Het MPO 2020 wordt daarmee dus gewijzigd. 
 
Context 
In de beeldvormende raad van 1 juli jl. is bij de bespreking van het MPO 2020 uitgebreid 
gesproken over de intentie om natuurgebied De Zumpe verder uit te breiden (meer dan  
de oorspronkelijke afspraak van 120 ha). Dit ook in relatie tot de gebiedsvisie voor De 
Zumpe en Slangenburg in het kader van de Omgevingswet.  
 
Voor de vaststelling van het MPO 2020 door uw raad op 9 juli a.s. is deze informatie echter 
niet relevant. Het MPO 2020 betreft immers een financieel besluit door uw raad over de 
lopende en belangrijkste ontwikkellocaties. Daarbij wordt er met het vaststellen van het 
MPO 2020 geen besluit genomen over individuele projecten. De raad neemt kennis van de 
stand van zaken van de belangrijkste ontwikkellocaties.  
 
Kernboodschap 
Op pagina 36 van het MPO 2020 (project De Zumpe) wordt de volgende tekst verwijderd: 
 
“De provincie is met verschillende grondeigenaren in gesprek om grond voor verdere 
uitbreiding van De Zumpe aan te kopen. In de stuurgroep vergadering van 13 februari 
2020 is gezamenlijk de intentie uitgesproken om De Zumpe nog verder te vergroten naar 
227 ha. Dit zal in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd tussen de 
betrokken partijen. De uitbreiding Zumpe-Slangenburg, met 107 ha extra, zal in principe 
getrokken worden door de Provincie en Staatsbosbeheer, in samenwerking met het 
Waterschap Rijn en IJssel, KNNV en de gemeente Doetinchem”. 
 
Vervolg 
Na de zomervakantie 2020 ontvangt u nadere informatie over de voortgang van project 
De Zumpe en de hierboven genoemde gebiedsvisies Omgevingswet. 
 
Bijlagen 
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