Datum: donderdag 19 maart 2020 10:38
Onderwerp: Artikel 38 vragen proces totstandkoming bestemmingsplan tankstation de
Zumpe
Beste Griffie,
De fractie van de SP heeft artikel 38 vragen voor de wethouder over het proces van de
vorming van het bestemmingsplan voor het tankstation aan de oostelijke randweg. Zou u
deze aan het college kunnen doorsturen.
L.S.,
In het debat over het bestemmingsplan ‘Tankstations Oostelijke Randweg en
Wijnbergseweg 39-41 – 2019’ werden door de wethouder meerdere uitspraken gedaan die
vragen opriepen bij de fractie van de SP over het proces bij de vorming van het
bestemmingsplan. Onder andere werd er geen enkele onderbouwing gegeven voor het
bedrag van een half miljoen euro die het de gemeente zou kosten.
De fractie van de SP heeft n.a.v. bovenstaande de volgende vragen:
1.
Welke onderbouwing is er voor het door de wethouder genoemde bedrag
van een half miljoen?
2.
Waarom werd door de wethouder in de beeldvormende raad een veel lager
bedrag genoemd en kwam pas tijdens de besluitvormende raad het bedrag van
een half miljoen euro ter sprake?
3.
Waarom heeft de wethouder deze gegevens niet eerder aan de raad
verstrekt?
4.
Welke toezeggingen heeft het college gedaan aan de firma Wenting en/of
Fieten olie omtrent het tankstation aan de Oostelijke Randweg en op welk
moment zijn deze gedaan?
5.
Wil de wethouder een feitenrelaas opstellen van alle contacten tussen de
gemeente en de firma Wenting en/of Fieten olie en deze verstrekken aan de raad?
6.
Waarom heeft de gemeente destijds zonder een definitief besluit (immers
het bestemmingsplan Oostelijke Randweg bood enkel een optie voor een
tankstation en geen definitieve vestiging) en een bestemmingsplanwijziging door
de raad toezeggingen gedaan aan Wenting en Fieten olie?
7.
Waarom is er sinds de opening van de ORW zo lang geen
bestemmingsplanwijziging voor het bouwen van het tankstation naar de raad
gestuurd?
8.
Waarom werd er überhaupt niet besloten om het tankstation eerder te
bouwen al bij aanleg van de Oostelijke Randweg?
9.
Waarom is er in het kader van de veiligheid niet al veel eerder gekeken naar
het verplaatsen van het tankstation uit de woonwijk zelfs voordat het plan
Oostelijke Randweg werd opgesteld?
10. Waarom heeft de gemeente niet naar andere locaties gekeken waar het
tankstation zich zou kunnen vestigen?
11. Welke onderbouwing heeft de wethouder voor het feit dat er maar één
enkele locatie werd voorgesteld voor het tankstation en er geen alternatieve
locaties werden meegenomen?
Met vriendelijke groet,
Naomi Wartenberg
Gemeenteraadslid SP Doetinchem

