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Amendement Bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg

en Wijnbergseweg 39-41 - 2019'

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 5 maart 2020;

gelezen het raadsvoorstel Bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 —
2019';

constaterende dat:
- het huidige bestemmingsplan al een brandstofpunt mogelijk maakt ter hoogte van de Zumpe tangs de

Oostelijke Randweg;
- er veel bezwaren (3500 handtekeningen) zijn tegen dit brandstofverkooppunt daar ter plekke;
- de ontwikkeling van het natuurgebied De Zumpe beperkt wordt door dit brandstofverkooppunt;

overwegende dat:
- de vele handtekeningen aantonen dat het draagvlak onder de inwoners van de wijken rondom de Zumpe

voor een brandstofpunt daar ter plekke ontbreekt;
- de situering van dit brandstofverkooppunt onbegrip oproept ten aanzien van de be'invloeding van de uit-

breiding van de Zumpe;
- bij de Wijnbergseweg het goed zou zijn dat daar het brandstofverkooppunt van de fa Wenting geamo-

veerd wordt.
door het amoveren mogelijkheden ontstaan om op een andere manier het perceel into vullen;
er alleen maar is gekeken Haar verplaatsing;
door het nietig verklaren van het bestemmingsplan Buitengebied de aanwijzingsbevoegdheid voor het
groen voorlopig vervalt.

concludeert dat:
- het plaatsen van een brandstofverkooppunt tangs de Zumpe ongewenst is;

wijzigt het voorgestelde beslisdictum in:
1. Het college op to dragen in overleg to treden met de firma Wentink over Welke andere oplossingen

mogelijk zijn in plaats van een brandstofverkooppunt tang de ORW ter hoogte van de Zumpe.
2. De Nota van Zienswijzen en Nota van Wijzigingen vast to stellen behoudens betrekking hebbend op

brandstofverkooppunt tangs de ORW
3. Het bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vast to stellen

behoudens betrekking hebbend op brandstofverkooppunt tangs de ORW
4. Geen exploitatieplan vast to stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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