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Besluit ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland
t.b.v.het bestemmingsplan Uitbreiding sportterrein Trias,
Bataafseweg Winterswijk

Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND met betrekking tot het verzoek om
ontheffing van de Ruimtelijke Verordening Gelderland ten behoeve van bovenstaand project.
PROCEDURE
Op 23 november 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Winterswijk verzocht om een ontheffing op grond van artikel 2.5 (verstedelijking) van de Ruimtelijke Verordening Gelderland (hierna: verordening). De gevraagde ontheffing heeft betrekking op
het bestemmingsplan Uitbreiding sportterrein Trias, Bataafseweg Winterswijk.
PROJECTBESCHRIJVING
De gemeente Winterswijk is voornemens het aantal sportvelden op het sportterrein van Trias
aan de Bataafseweg te Winterswijk uit te breiden. In dat kader zal tevens een clubaccommodatie
worden gebouwd met kantine, bestuursruimte, toiletten, opslagruimte en twee kleedkamers. Dit
gebouw zal komen te liggen buiten stedelijk gebied als bedoeld in artikel 2.2 van de verordening.
Dit is enkel mogelijk indien ons college op grond van artikel 2.5 van de verordening daarvoor
ontheffing verleent. Het onderhavige verzoek strekt daartoe.
ZIENSWIJZEN
De aanvraag heeft gedurende twee weken ter inzage gelegen met ingang van 16 januari 2012.
Er zijn tijdens de terinzageligging bij ons college geen zienswijzen ingebracht.
BEOORDELING VERZOEK
Artikel 2.5 (verstedelijking)
Op grond van artikel 2.2 van de verordening is nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en
werken slechts toegestaan:
binnen bestaand bebouwd gebied;
binnen de woningbouwcontour van de Stadsregio Arnhem Nijmegen;
binnen de zoekzones bedrijventerreinen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen;
binnen de zoekzones wonen en werken uit de Streekplanuitwerking Zoekzones stedelijke
functies en landschappelijke versterking;
binnen de zoekrichting woningbouw van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Artikel 2.5 van de verordening voorziet in een ontheffingsmogelijkheid om buiten deze gebieden
te bouwen.
Het verlenen van de ontheffing is enkel mogelijk wanneer is aangetoond dat de ontwikkeling
redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd binnen de genoemde gebieden, en indien de ontwikkeling bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van deze voorwaarden overwegen wij als volgt.
Nu het hier gaat om bebouwing die verband houdt met de uitbreiding van een bestaand sportterrein zijn alternatieve locaties voor deze bebouwing binnen de in artikel 2.2 van de verordening
bedoelde gebieden naar ons oordeel redelijkerwijs niet aan de orde.
Het vigerende bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op de hoek van de Bataafseweg/Kottenseweg het bestaande sportveldencomplex met een sportveld uit te breiden. In het
voorliggende plan wordt deze mogelijkheid geschrapt. Hierdoor blijft de landschappelijke waarde
op deze locatie bewaard. Dit betekent een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, te meer nu de landschappelijke beleving vanaf de Kottenseweg en de Bataafseweg op deze locatie groot is. Een
bijkomend voordeel is dat ook de zware houtwal gelegen langs de Oude Kottenseweg in zijn
geheel gespaard zal blijven.
Tegenover het vervallen van deze sportbestemming staat de uitbreiding van de accommodatie in
oostelijke richting. De te realiseren bebouwing zal in het landschap weliswaar enige uitstraling
hebben, doch als gevolg van de lagere ligging ten opzichte van de bestaande sportaccommodatie zal de landschappelijke impact kleiner zijn dan de oorspronkelijk gedachte uitbreidingsmogelijkheid. Gronden die zijn betrokken bij de oostelijke uitbreiding, maar geen onderdeel uitmaken
van de sportdoeleinden, zullen worden ingericht als bloemrijk grasland. Dit aspect is vooral relevant in verband met de ecologische belangen.
De oostelijke uitbreiding wordt niet afgerond met houtwallen of andere beplantingselementen.
Deze keuze is gemaakt om het aansluitende landschap met kwaliteiten als openheid en houtwalstructuren in oostelijke en noordelijke richting te behouden.
Wij zijn van oordeel dat het voorgestelde initiatief per saldo leidt tot een landschappelijke en
ruimtelijke kwaliteitsverbetering.
BESLUIT
Wij hebben - gelet op het bepaalde in artikel 2.5 van de Ruimtelijke Verordening Gelderland en
het vorenstaande in aanmerking nemende - vorenbedoelde ontheffing verleend.
Gedeputeerde Staten van Gelderland,

plv. Commissaris
van de Koningin

secretaris

Deze ontheffing kan slechts worden toegepast ten behoeve van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning waarvoor de ontheffing is aangevraagd. De geldigheid van de ontheffing
verloopt op grond van artikel 24.6 van de verordening na afloop van een periode van twee jaar
na dagtekening van dit besluit, tenzij binnen deze periode een ontwerp ter inzage is gelegd van
het besluit waarvoor de ontheffing is aangevraagd.
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De beslissing op onderhavig ontheffingsverzoek is een beslissing in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan. Dit betekent dat daartegen geen afzonderlijk bezwaar of beroep
mogelijk is. Wel kan daaromtrent in het kader van de reguliere bestemmingsplanprocedure een
zienswijze naar voren worden gebracht respectievelijk beroep worden ingesteld.
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