
Winterswijk

raadsbesluit

2019, nr. XII-11

De raad van de gemeente Winterswijk;

overwegende dat: 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 november 2019, nr. 136271;

besluit:

1

de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van de ontwerp Omgevingsvisie 
buitengebied Winterswijk welke als bijlage bij dit besluit is gevoegd;

het gewenst is richting te geven aan de strategie, het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke plannen voor 
het buitengebied;

de Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk op grond van de Wet ruimtelijke ordening wordt 
vastgesteld als structuurvisie;

ambtshalve wijzigingen ten opzichte van de ontwerp Omgevingsvisie gewenst zijn zoals verwoord in de 
Nota van beantwoording welke als bijlage bij dit besluit is gevoegd;

binnen die termijn met betrekking tot de ontwerp Omgevingsvisie diverse zienswijzen naar voren zijn 
gebracht;

deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording welk als bijlage bij dit 
besluit is gevoegd;

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van 
beantwoording;

met de vaststelling van de Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk de beleidsdocumenten 
Visie Buitengebied 2005;
Landgoederen in Winterswijk (2010);
Paardenhouderijen in het buitengebied van de gemeente Winterswijk (2011);
Nota uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied van Winterwijk (2010);
Beleidsnota bovenplans verevenen (2011);
Beleidsnota bovenplans vereven (bijgesteld) (2015),
als beleidskader kunnen komen te vervallen.

de ontwerp Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk als vervat in de bestandenset met 
planidentificatienummer NL.IMRO0294.OV1907BGOMGEWISIE-ON01, van 21 augustus tot en met 1 
oktober 2019 voor een ieder ter inzage heeft gelegen en raadpleegbaar was;

bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond van de Basisregistratie Kadaster 8 augustus 
2019;



i in zijn openbare vergadering

de vC orzitter.

LU-

2

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Wintej 
gehouden op 19 december 2019, /y

2. de Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk conform artikel 2.1 van de wet ruimtelijke ordening 
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van de ontwerp Omgevingsvisie buitengebied, waarbij: 

de visie met identificatienummer NLIMR00294.0V1907BGOMGEWISIE-VA01 in 
elektronische en analoge vorm is vastgelegd.
als ondergrond gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Kadaster 8 augustus 2019;

3. het beleid Landgoederen in Winterswijk (2010), Visie Buitengebied 2005, Paardenhouderijen in 
het buitengebied van de gemeente Winterswijk (2011), Nota uitbreiding van niet-agrarische 
bedrijvigheid in het buitengebied van Winterwijk (2010) en Beleidsnota bovenplans verevenen 
(2011) en Beleidsnota bovenplans verevenen (bijgesteld) (2015) in te trekken.


