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Geacht college van bestuur, 
Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Doetinchem, 
 

Uit de berichten die deze week in de Gelderlander verschenen over het mogelijke doorgaan 
van de verhuizing van het tankstation maak ik op dat wethouder Lambregts verwacht dat de 
verhuizing naar de Oostelijke Randweg door kan gaan omdat inmiddels een meerderheid van 
de raadsleden voorstander lijkt te zijn. 
  
Graag krijg ik uw antwoord op de volgende vragen: 
 

 Zijn er duidelijke afspraken vastgelegd tussen de gemeente Doetinchem en firma 
Wenting / Fieten Olie? 

 Waarom zou firma Wenting kostbare voorbereidingen getroffen hebben voor een 
verhuizing naar de Oostelijke Randweg als er geen duidelijke toezeggingen gedaan 
waren door de gemeente Doetinchem? Als die toezeggingen niet gedaan zijn, is het 
treffen van die voorbereidingen toch voor eigen risico van firma Wenting? 

 De beslissing over het al dan niet doorgaan van de verhuizing van het tankstation 
was afhankelijk van toestemming door de gemeenteraad. Die toestemming is maart 
2020 niet gegeven. Dat Wenting / Fieten Olie naar de Raad van State gegaan is, kan 
ik begrijpen vanuit het standpunt van Wenting / Fieten Olie. Hoe is het mogelijk dat 
de gemeente Doetinchem de gelegenheid niet aangegrepen heeft om in opdracht van 
de Raad van State een goede onderbouwing te geven aan het standpunt dat de 
gemeenteraad innam in maart 2020? 

 Is het doorzetten van de verhuizing van het tankstation voor de gemeente 
noodzakelijk in verband met het bouwen van Iseldoks aan de overzijde van de Oude 
IJssel, aangezien de opslagtank van LPG achter de gebouwen van Wenting / Fieten 
Olie ligt? 

 Wat is voor de gemeente Doetinchem het belang van een eventuele verhuizing van 
het tankstation naar de Oostelijke Randweg? 

 Openheid en eerlijkheid over het overleg tussen de gemeente Doetinchem en firma Wenting 

/ Fieten Olie in de afgelopen periode is van het grootste belang om vertrouwen in de 
gemeentepolitiek (terug) te krijgen. 
  
Of men nu voor- of tegenstander van de verhuizing van het tankstation is: openheid en 
eerlijkheid zijn geboden. 
 

  
In afwachting van uw antwoord, 
met vriendelijke groet, 
  
Briefschrijver (geanonimiseerd) 
 


