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Tiel, 19 december 2013
Aan:

Raad en College van de gemeente Tiel

De Gemeente Tiel is voornemens mee te werken aan de vestiging van een tankstation met
wasstraat en kiosk voor de firma van Dijkhuizen aan de Industrieweg hoek Staartsestraat in
Tiel ( Zie bijgevoegde tekening). De daarvoor benodigde gronden wil de gemeente Tiel zo
nodig door middel van onteigening verwerven.
In het Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2004, kaart 10 en 12, is dit gebied gekwalificeerd
als agrarisch gebied met grote landschappelijke waarde. Naast deze kwalificatie die juridische
bescherming biedt, is de zoekzone voor het tankstation ook gelegen in het Tielse stuk
Nationaal Landschap.
Wij, als leden en bestuur van de werkgroep Waardevol Tiel, vinden de vestiging van een
tankstation met wasstraat en kiosk op deze locatie een onaanvaardbare aantasting van het
gebied van de Dode Linge, en willen ons tegen het plan van de Gemeente Tiel te weer stellen.
Wij nemen aan dat de betreffende locatie ook in het Streekplan 2004 van Gelderland een
bijzondere status heeft. Hoewel er in de toekomst in plaats van het Streekplan gewerkt gaat
worden met een Omgevingsvisie geldt naar onze mening vooraleerst dat een
bestemmingsplanwijziging die de vestiging van een tankstation mogelijk moet maken, strijdig
zal zijn met het Streekplan 2004.
Het is wellicht denkbaar dat de Gemeente Tiel op korte termijn zal pogen om een
onbeschermde status voor genoemde locatie in de thans in procedure zijnde Omgevingsvisie
te laten opnemen door de Provincie. Dat zouden wij graag willen voorkomen. Wij zullen ons
tot de provincie wenden om te vernemen of zij al dan niet positief staat tegenover het
voornemen van de Gemeente Tiel en welke wegen wij moeten bewandelen om de vestiging te
voorkomen.
Met vriendelijke groet,

Kees van Groenigen
secretaris Waardevol Tiel
afschrift naar provincie Gelderland

