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Onderwerp: A18 Bedrijvenpark - aankoop Doetinchemseweg 8  
Portefeuillehouder: wethouder Sluiter  
Datum: 9 maart 2021  

 

 
Kennis te nemen van 
1. De aankoop van Doetinchemseweg 8 te Wehl. 
 
Context 
Op 28 februari 2019 heeft uw raad besloten de notitie “Samenwerking Bedrijventerreinen 
West Achterhoek 3.0, Uitwerkingen rapport Feijtel 2018” vast te stellen. Met het 
vaststellen van de uitwerking van het rapport Feijtel is beoogd het continueren van de 
West Achterhoekse samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen, op een zodanige 
wijze dat er een meerwaarde ontstaat voor de West Achterhoek. Eén van de 
uitwerkingslijnen uit de notitie “Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0, 
Uitwerkingen rapport Feijtel 2018” betreft het gefaseerd weer in exploitatie nemen van 
het noordelijk deel van het A18 Bedrijventerrein. 
Op 25 april 2019 heeft uw raad ingestemd met het gefaseerd in exploitatie nemen van het 
noordelijke deel van A18 Bedrijvenpark.  
 
Kernboodschap 
De aankoop van Doetinchemseweg 8 ligt binnen fase 2, wat naar verwachting pas in 2022 
in exploitatie wordt genomen. Het aankoopkrediet heeft uw raad bij het vaststellen van 
de “Grondexploitatie 2020 A18 Bedrijvenpark” al verleend. 
 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de uitgifte van kavels op A18 Bedrijvenpark. Op 
basis van de huidige uitgifte is het mogelijk dat zich op korte termijn een afnemer 
aandient. Als op dat moment nog tot aankoop overgegaan moet worden, dan komt de 
verwerving erg onder druk te staan. Ook kan na aankoop doorgaans niet direct over de 
eigendommen beschikt worden - de verkoper moet nog een nieuwe woning kopen en 
verhuizen. Na oplevering moeten de opstallen nog gesloopt worden en het terrein 
bouwrijp worden gemaakt. Ook dit kost doorgaans de nodige tijd. 
 
Om deze reden is nu al overgegaan tot aankoop. 
 
Financiën 
De aankoop van Doetinchemseweg 8 past binnen het in de grondexploitatie opgenomen 
aankoopbudget en binnen het hiervoor verleende krediet. 
 
Vervolg 
De juridische levering zal rond 15 april 2021 plaatsvinden.  
Per 15 april zal de akker bij Doetinchemseweg 8 meteen feitelijk geleverd worden. Een 
deel van deze grond wordt daarna benut om enkele verplichte compenserende 
flora&fauna-maatregelen uit te voeren, de rest is uitgeefbaar. 
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De woning, recreatiewoning en schuren worden op 15 april 2023 feitelijk geleverd. De 
recreatiewoning en de schuren zullen hierna gesloopt worden. Het woonhuis zelf is een 
gemeentelijk monument en zal ingepast worden. Het terrein zal actief bouwrijp worden 
gemaakt zodra er concreet zicht is op een kavelverkoop. 
 
Bijlagen 
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