
 
 
 
 

 
Beantwoording vragen van de gemeenteraad 

 

 
Documentnummer: 1516971 / 1674473   
Inlichtingen bij: A. Langwerden 
Telefoonnummer:  (0314) 377 473 
 Pagina 1 van 1 

 
   

 

Onderwerp: Koningsweg 5, beantwoording raadsvragen 10 maart 2022  
Portefeuillehouder: wethouder Lambregts  
Datum: 22 maart 2022  

 

Kennis te nemen van 
De beantwoording van de raadsvragen gesteld tijdens de beeldvormende raad van 10 
maart 2022 met betrekking tot Koningsweg 5 in Wehl. 
 
Context 
Met raadsmededeling 2022-12 bent u geïnformeerd over het voornemen een vakantiepark 
te realiseren op Koningsweg 5 in Wehl. Op 10 maart 2022 is deze mededeling behandeld 
tijdens de beeldvormende raad. Daar zijn de volgende vragen gesteld die op dat moment 
niet beantwoord konden worden: 

1. Moet elke verandering wat betreft de bestemming op deze locatie door de raad 
vastgesteld worden omdat het niet valt onder de geldende beheersverordening? 

2. De verwijzing naar een foutje in het bestemmingsplan zoals genoemd in een 
recent krantenartikel over Teamgamez.   

 
Kernboodschap 
Met onderstaande beantwoording geven wij u een antwoord op de gestelde vragen. 

1. Op dit moment geldt op het perceel Koningsweg 5 in Wehl het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2002 (gemeente Wehl)’. De locatie maakt dus geen onderdeel uit 
van het plangebied van de beheersverordening ‘Landelijk gebied – 2020’. De 
realisatie van het vakantiepark past niet binnen de huidige recreatieve 
bestemming. Er zal daarom een bestemmingsplanherziening doorlopen moeten 
worden waarbij de raad bevoegd gezag is.  

2. In een artikel in de Gelderlander is het volgende geschreven:  
‘Teamgamez kon zich vestigen aan de Koningsweg in Wehl door een foutje in het 
bestemmingsplan. Een in het verleden gecreëerd probleem waar Doetinchem niet 
zomaar van af is, aldus de gemeente’. 
Navraag leert dat de gemeente daar geen uitspraken over heeft gedaan tijdens de 
behandeling van de voorlopige voorziening tegen de handhavingsbesluiten. Onze 
aanname is dat de tekst over het ‘foutje’ een interpretatie van de journalist is. 
Feit is dat ten tijde van de aanvraag van Teamgamez het door de raad vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012’ gold. Dit inmiddels vernietigde 
bestemmingsplan maakte het outdoorcentrum mogelijk omdat intensieve 
dagrecreatie was toegestaan. 

 
Vervolg 
De ontwikkelaar is bezig met het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing waarbij 
participatie een belangrijke rol speelt. De raad zal bij de bestemmingsplanprocedure 
betrokken worden.  


