BELEIDSKADER

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare
samenleving en een aantrekkelijk land. Een vitaal platteland en sterke steden vragen om
inspanningen op een breed front. De steden moeten voldoen aan de eisen die bewoners,
bedrijven, instellingen en bezoekers stellen aan een stad: veilig en aantrekkelijk. Het
platteland vraagt om ruimte voor een meer multifunctioneel gebruik. Op het platteland
kunnen woningen gebouwd worden voor tenminste de eigen bevolkingsgroei en het
areaal van door het rijk aangewezen stringent beschermde groene gebieden wordt verminderd. Alleen voor natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet) schrijft het
rijk nog een planologische bescherming voor.
Het landelijk gebied moet niet vollopen met verstedelijking en de steden moeten aantrekkelijker worden voor inwoners met midden- en hoge inkomens. De wensen om wonen en werken te bundelen in stedelijke gebieden en ruimte op het platteland te bieden,
kunnen met elkaar op gespannen voet staan. Binnen elk van de nationale stedelijke
netwerken geeft het rijk in deze nota een aantal gebieden aan om de verstedelijking te
bundelen. De verhouding tussen de binnen deze gebieden gebundelde en de daarbuiten
verspreide verstedelijking moet tenminste gelijk blijven. Dit draagt bij aan versterking van
de economische positie van de (steden van de) nationale stedelijke netwerken en aan het
draagvlak voor voorzieningen in en bij de steden. Provincies bepalen in overleg met
(samenwerkende) gemeenten de verstedelijkingsmogelijkheden in het landelijk gebied.
Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om de eigen bevolkingsgroei op te
vangen en aan de woonwensen van de eigen bevolking tegemoet te komen. Ze zullen
onder andere hun bestemmingsplannen hierop moeten inrichten. De gemeenten hebben
het voortouw bij het bepalen van het precieze aantal woningen.
De komende jaren zal het aantal vrijkomende gebouwen in het buitengebied blijven
stijgen. De Nota Ruimte maakt onderscheid in de volgende categorieën:
−

Hergebruik van vrijkomende bebouwing: vrijkomende bebouwing kan worden omgezet naar een woonbestemming of dienen als vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Het kan hierbij gaan om aan het buitengebied gelieerde functies zoals
recreatie, maar ook om niet direct aan het buitengebied gebonden activiteiten zoals
galerieën, kinderdagverblijven, advies- en architectenbureaus of mantelzorg;

−

‘Ruimte voor ruimte’: om te voorkomen dat gebouwen langdurig leegstaan en verpauperen, is er de mogelijkheid om, naast hergebruik, deze gebouwen te slopen en
in ruil daarvoor woningen terug te bouwen. Hierbij gaat het om een substantiële
vermindering van het bebouwde oppervlak;

−

Nieuwbouw in het buitengebied: soms kan voor verbetering van het buitengebied
nieuwbouw van woningen en mogelijkheden voor werken wenselijk zijn. Zo kunnen
bijvoorbeeld met behulp van woningbouw financiële middelen worden gegenereerd
voor de aanleg van recreatie- en/of natuurgebieden of voor de creatie van ruimte
voor waterberging.
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Het rijk vraagt de provincies om een planologisch kader op te stellen voor het thema
bebouwing in het buitengebied om het hergebruik van leegstaande gebouwen te stimuleren en de mogelijkheden te benutten die nieuwbouw biedt om de kwaliteit en vitaliteit
van de groene ruimte te vergroten.
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In het verkeers- en vervoersbeleid staat centraal dat de groei van de mobiliteit wordt
geaccommodeerd en dat tegelijkertijd bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de
leefomgeving worden verbeterd.
De hele gemeente Winterswijk is gelegen in één van de gebieden die is aangewezen als
nationaal landschap, de Achterhoek. Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame en nationaal kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk gebied. Deze kwaliteiten moeten worden behouden, duurzaam beheerd en waar mogelijk versterkt. Uitgangspunt is ‘behoud door ontwikkeling’: mits de
kernkwaliteiten worden behouden of versterkt (‘ja mits’ principe) zijn binnen Nationale
landschappen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Er is ruimte voor ten hoogste de natuurlijke bevolkingsgroei en voor regionale en lokale bedrijvigheid. Maatvoering, schaal
en ontwerp zijn bepalend voor het behoud van de landschappelijke kwaliteiten. Daarom
zijn grootschalige ontwikkelingen niet toegestaan. Waar zulke ingrepen vanwege een
groot nationaal belang onvermijdelijk zijn, moeten verzachtende en compenserende
maatregelen worden getroffen. Voor de landbouw in de nationale landschappen is een
duurzaam perspectief gewenst, waarbij verbreding kansen kan bieden. Binnen nationale
landschappen is verder specifieke aandacht nodig voor natuur in relatie tot cultuurhistorie
en landschap, en voor toerisme en recreatie.

Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (2000)
Deze nota van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een integrale
vervanging van vier groene nota’s, namelijk het Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap,
het Bosbeleidsplan en het Strategisch Plan van Aanpak biodiversiteit. Tevens biedt de
nota het kader voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in tal van sectoren
(onder meer landbouw, visserij, toerisme, water). De nota ‘Natuur voor mensen, mensen
voor natuur’ staat binnen het rijksbeleid niet op zichzelf, maar bouwt voort op de Startnota Ruimtelijke Ordening, de vierde Nota Waterhuishouding en de nota Belvedere. Samen
met de nota ‘Voedsel en Groen’ vormt de nota het beleidskader voor het landelijk gebied.
De nota bestaat uit twee delen, een strategisch deel en een beleidsprogramma. Beide
delen vormen voor de komende tien jaar het beleidskader voor natuur, bos, landschap en
biodiversiteit. Het deel beleidsprogramma geeft een programmatische uitwerking van de
strategische hoofdlijnen. Dit deel benoemd concreet de doelen en maatregelen en middelen die daaraan worden gekoppeld. Voor de gemeente Winterswijk is met name de uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur van belang.

Natuurwetgeving; Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet
Bij planvorming moet rekening worden gehouden met bestaande natuurwaarden. Natuurbeschermingswetgeving vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is in de Nederlandse situatie gescheiden in soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Wettelijk kader voor de soortenbescherming in Nederland is de Flora- en Faunawet, die
bescherming biedt aan vrijwel alle voorkomende diersoorten en sommige plantensoorten.
Deze wet is altijd van toepassing. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zal rekening moeten

worden gehouden met de bepalingen van de Flora- en Faunawet; voorafgaand aan de
ontwikkeling dient te zijn getoetst of er sprake is van effecten op meer strikt beschermde
soorten. Is dit het geval, dan moet er een ontheffing worden aangevraagd. Voor sommige strikt beschermde diersoorten zijn aan het toekennen van deze ontheffing strenge

Habitatrichtlijngebieden binnen de gemeente Winterswijk
Gebiedsbescherming vindt plaats in het kader van de Natuurbeschermingswet en daarmee de Natura 2000-gebieden. Dit zijn de Vogelrichtlijngebieden en (na aanwijzing) de
Habitatrichtlijngebieden. Binnen de gemeente Winterswijk zijn geen gebieden aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn. Wel zijn vier gebieden aangewezen in het kader
van de Habitatrichtlijn. De bescherming van de natuurwaarden heeft gevolgen voor het
gebruik in en rondom dit gebied. Activiteiten, plannen en projecten moeten vooraf worden getoetst op hun effecten op de natuur, waarbij ook de externe werking van een
ingreep op het beschermde gebied en de aanwezige waarden getoetst dient te worden.
De afstand van de externe werking is afhankelijk van de ingreep. Als er sprake is van
ingrepen die een (significant) effect hebben op het betreffende beschermde gebied zal er
een vergunning moeten worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dit de provincie.

Vierde nota waterhuishouding
De vierde nota Waterhuishouding (Min. VROM en LNV, 1997) beschrijft het landelijke
integrale waterbeheer. Hoofddoelstelling is het ontwikkelen en in stand houden van een
gezond waterhuishoudkundig systeem dat een meervoudig duurzaam gebruik garandeert. De belangrijkste beleidsdoelen zijn weergegeven door middel van streefbeelden
per type waterhuishoudkundig systeem en vinden hun verdere uitwerking in de provinciale waterhuishoudingsplannen.
Belangrijke doelen zijn in dit verband:
−

bij elk ingrijpen in het watersysteem rekening houden met meerdere belangen en
met het functioneren van het systeem;

−

invullen van de ecologische (hoofd)structuur, ondermeer door de aanleg van milieuvriendelijke oevers, de aanleg van passages en het opheffen van barrières voor dieren;

−

gebiedsgericht aanpakken van eutrofiëring en verdroging;

−

zonering van gebruiksvormen.
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eisen verbonden.

Waterbeleid 21e eeuw
In Nederland verscheen in het najaar van 2000 het rapport “Waterbeleid voor de 21e
eeuw”, een advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Commissie WB21). Deze
commissie doet aanbevelingen over hoe in de komende eeuw met water moet worden
omgegaan. De Commissie WB21 stelt dat de 21e eeuw om een andere aanpak van het
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door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Unie van Waterschappen ingestelde

waterbeleid vraagt dan de 20e eeuw.
Er moet minder accent op het technische beheer komen te liggen. Het water moet niet
langer als vijand, maar veel meer als bondgenoot worden gezien. Het waterbeheer dient
te worden gebaseerd op:
−

stroomgebiedsbenadering;

−

ruimte geven aan water;

−

vasthouden en tijdelijk bergen van water, alvorens af te voeren;

−

kansen benutten voor meervoudig ruimtegebruik;

−

geen afwenteling van problemen in het watersysteem zelf, noch van bestuurlijke
verantwoordelijkheden of kosten;

−

te ontwikkelen normenstelsel per stroomgebied.

Bij grootschalige en/of ingrijpende locatiebesluiten dienen de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen voor het watersysteem te worden onderzocht aan de hand van een zogenaamde watertoets. Zonodig moeten compensatiemaatregelen worden getroffen. Het
huidige regime van schadevergoeding door de Rijksoverheid moet worden vervangen
door een verzekeringsstelsel voor schade door regenval en, eventueel, overstroming van
boezems. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie dienen op respectievelijk nationaal en regionaal niveau een sterkere regierol te vervullen.
Naar verwachting zal de door de Commissie WB 21 voorgestane aanpak belangrijke
voordelen opleveren, zoals een toegenomen veiligheid van mens en dier en een betere
bescherming van materiële goederen. Een snelle implementatie van de maatregelen
voorkomt bovendien dat op termijn duurdere oplossingen voor de steeds nijpender problemen moeten worden gezocht.
Ruimte voor water heeft tevens een positieve invloed op de natuurontwikkeling, de landbouw en de ruimtelijke kwaliteit in zowel stedelijk als landelijk gebied.

Nationale milieubeleidsplannen 3 en 4
In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 worden doelstellingen ten aanzien van milieukwaliteit
geformuleerd. Het beleid is gericht op de instandhouding, het herstel of de ontwikkeling
van functies en eigenschappen van bepaalde gebieden. Integraal waterbeheer wordt
steeds belangrijker bij de inrichting van gebieden. Door de watersysteembenadering
worden de verschillende functies (landbouw, natuur en stedelijk gebied) aan elkaar gekoppeld. De waterschappen zijn in algemene zin verantwoordelijk voor het oplossen van
lokale en regionale milieuproblemen die te maken hebben met integraal waterbeheer. De
gemeente staat als overheid het dichtst bij de burger en heeft daarom een speciale verantwoordelijkheid om de burger bij het milieubeleid te betrekken. NMP 3 blijft ook na het
uitkomen van NMP 4 (juni 2001) onverkort van kracht. NMP 4 heeft echter een andere
opzet waarbij de beleidshorizon in het jaar 2030 is gelegd, dertig jaar vooruit. Centraal
staat daarbij “een gezond en veilig leven in een aantrekkelijke leefomgeving en te midden van een vitale natuur zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten en hulpbronnen
uit te putten”.

Wet op de archeologische monumentenzorg
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Deze wet vloeit voort uit het Europese Verdrag van Malta. Uitgangspunt van de
Wet op de archeologische monumentenzorg is het, waar nodig, beschermen van archeo-

De wet is alleen van toepassing op (op)nieuw vast te stellen bestemmingsplannen.
Binnen de bepalingen van deze wet moet de gemeente de verantwoordelijk nemen voor
het streven naar behoud ‘in situ’. Ook moet de gemeente vroegtijdig het behoud van
archeologische waarden afwegen tegen andere maatschappelijke belangen. Gemeenten
moeten hun eigen archeologiebeleid opstellen en hier uitvoering aan geven.
De wet eist archeologisch vooronderzoek om de belangen goed af te kunnen wegen. De
onderzoeksplicht is echter niet van toepassing op projecten met een oppervlakte kleiner
dan 100 m². Dit is het zogeheten archeologische vrijstellingenbeleid. De gemeenteraad
heeft de bevoegdheid om (in een gemeentelijke archeologieverordening) een andere
oppervlakte dan 100 m² vrij te stellen van de onderzoeksplicht. Overigens vallen activiteiten waarvoor geen of een lichte bouwvergunning is vereist buiten de werkingssfeer van
de wet.

PROVINCIAAL BELEID

Streekplan/structuurvisie Gelderland 2005
Het ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland is verwoord in het Streekplan Gelderland 2005. Na de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening heeft het streekplan
de status van structuurvisie gekregen. Onderstaand een samenvatting van het ruimtelijk
beleid zoals opgenomen in het Streekplan Gelderland 2005 en daarmee de provinciale
structuurvisie.
De vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied staat onder druk. De primaire productie
van land- en tuinbouw heeft een steeds kleiner aandeel in de regionale economie. Ook
de kwaliteit van de natuur staat onder druk, mede als gevolg van versnippering van
ecologische verbanden, en de milieukwaliteit van bodem en water. De vitaliteit van het
landelijk gebied staat ook onder druk door ‘ontgroening’. In combinatie met schaalvergrotingstendensen in voorzieningen tast dit de leefbaarheid aan. De betekenis van de vrijetijdseconomie neemt toe. De ecologische hoofdstructuur wordt gerealiseerd en tevens
wordt ingezet op verbetering van de noodzakelijke milieu- en waterkwaliteit voor de
beoogde natuurdoelen.

Functieverandering en nevenfuncties van gebouwen in het buitengebied
Vanwege ontwikkelingen in sectoren als land- en tuinbouw, zorg en defensie, verliezen in
de komende periode veel (agrarische) gebouwen en bouwvlakken in het buitengebied
hun huidige functie, of hebben die functie al verloren. Ook zijn er agrariërs die hun agrarische gebouwen deels willen gebruiken voor niet-agrarische activiteiten. De provincie wil
bevorderen dat deze gebouwen op een goede wijze kunnen worden (her)gebruikt. Door
functieverandering kan tegemoet worden gekomen aan de aanwezige behoefte aan
wonen en werken in een landelijke omgeving.
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Monumentenwet 1988. In artikel 38 van de Monumentenwet 1988 staat dat rekening
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Uitsnede streekplankaart

Het is mogelijk om op bestaande agrarische bedrijven maximaal 25% en hoogstens 350
m2 van het bedrijf te gebruiken voor niet-agrarische nevenfuncties.
Wonen is een geschikte vorm van (her)gebruik van vrijgekomen agrarische gebouwen in
het buitengebied. De provincie verlangt dat gemeenten de regionale behoefte aan landelijk wonen zoveel mogelijk in vrijgekomen agrarische gebouwen in het buitengebied
accommodeert. Naast wonen ondersteunen ook niet-agrarische werkfuncties in het buitengebied de vitaliteit van het landelijk gebied. Daarom wil de provincie functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied naar kleinschalige vormen van nietagrarische bedrijvigheid mogelijk maken.

Water
Binnen de gemeente Winterswijk bevinden zich enkele locaties die in het streekplan/structuurvisie aangewezen zijn als ‘zoekruimte regionale waterberging’. De waterschappen zullen binnen de zoekgebieden het areaal dat feitelijk nodig is voor regionale
waterberging definitief begrenzen in overeenstemming met de gemeenten. In de Streekplanuitwerking waterberging worden richtlijnen gegeven om de tijdelijke berging van
overtollig regenwater ruimtelijk mogelijk te maken. In deze streekplanuitwerking staat
voor het plangebied niets aangegeven. Dit houdt in dat ten aanzien van waterberging
geen nieuwe opgaven bestaan.

Natuur
De natuur in Gelderland is zeer divers van karakter. Bescherming en kwaliteitsverbetering
zijn niet alleen ecologisch van belang, maar ook voor recreatie en toerisme en als vestigingsfactor voor wonen en bedrijvigheid.

het rijk op grond van Europese regelgeving aangewezen Vogelrichtlijngebied behoort
eveneens tot de EHS. Binnen de EHS geldt de ‘nee tenzij’-benadering. Dit houdt in dat
bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden
van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er
sprake is van redenen van groot openbaar belang.
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, heeft de provincie de te beschermen en
te behouden wezenlijke kenmerken en waarden gespecificeerd per gebied in de streekplanuitwerking ‘Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse Ecologische
hoofdstructuur’.
Provinciale Staten hebben op 1 juli 2009 de nieuwe grenzen van de EHS in het Streekplan vastgesteld. Doel van de herbegrenzing is de EHS 'robuuster' te maken. Met robuust
wordt bedoeld een netwerk van natuurgebieden waar waardevolle en kwetsbare natuur
optimale kansen krijgt om voort te bestaan.

Land- en tuinbouw
De Gelderse land- en tuinbouw is en blijft een sector waarin ingrijpende veranderingen
plaatsvinden. Zuivere agrarische bedrijven die worden voortgezet hebben behoefte aan
groei wat betreft oppervlakte, gebouwen en productie. Daarnaast is op veel bedrijven
sprake van verbreding van functies en zijn er veel bedrijven die worden beëindigd. Dit zal
leiden tot een forse toename van het aantal vrijkomende agrarische gebouwen.
Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid is dat de bedrijfsontwikkeling in de landbouw
wordt gefaciliteerd onder voorwaarden van economische en ecologische duurzaamheid
en ruimtelijke kwaliteit.
De grondgebonden landbouw speelt een belangrijke rol als beheerder van het landelijk
gebied. De sector staat onder druk en de algemene tendens is dat er veel bedrijven
stoppen en een relatief gering aantal overblijft. Zij krijgen ruimte om hun agrarische
activiteiten uit te breiden. Nieuwvestiging van volwaardige grondgebonden melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven is toegestaan, behalve in het groenblauwe raamwerk en
in de weidevogel- en ganzengebieden die van provinciaal belang zijn.
In reconstructieplannen zijn zones aangegeven waarmee de mogelijkheden voor nieuwvestiging, hervestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven worden bepaald. Buiten de reconstructiegebieden is nieuwvestiging niet toegestaan.
Het grondgebied van Winterswijk is gedeeltelijk extensiveringsgebied (geen nieuwvestiging, hervestiging en omschakeling naar intensieve veehouderij en in principe geen uitbreiding van bebouwing voor intensieve veehouderij) en gedeeltelijk verwevingsgebied
(geen nieuwvestiging van intensieve veehouderij, hervestiging van intensieve veehouderij
is mogelijk mits er op het bouwvlak al intensieve veehouderij aanwezig is, uitbreiding van
intensieve veehouderij tot maximaal 1 ha, omschakeling van volledig grondgebonden
bedrijven naar intensieve veehouderij is toegestaan, onder voorwaarden is uitbreiding tot
meer dan 1 ha mogelijk).
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kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen) is in aan-
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De ecologische hoofdstructuur (EHS) in Gelderland (een samenhangend netwerk van

Stilte
In grote delen van Winterswijk geldt het ruimtelijk beleid voor stilte. De behoefte aan
rust en stilte bij mensen neemt toe, terwijl er sprake is van toenemende geluidsverstogebieden met ruimtelijk beleid voor stilte zal de provincie deze voor wat betreft het aspect stilte beoordelen volgens de regel dat het geluidsniveau niet mag toenemen en bij
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ring. Ook voor de dierenwereld is stilte van groot belang. Bij ruimtelijke initiatieven in

voorkeur af dient te nemen. Gebiedseigen activiteiten, zoals normale agrarische bedrijfsvoering, ondervinden hiervan geen belemmering.
Als gevolg van het Streekplan/structuurvisie Gelderland 2005 geldt voor een groot deel
van het Winterswijkse buitengebied het stiltebeleid (o.a. Woold, Ratum, Habitatgebieden,
Ecologische Hoofdstructuur). Hier geldt het ‘stand still/step forward’ principe.

Landschap
Gelderland omvat een grote variatie aan landschappen met een rijke cultuurhistorie.
Toenemende verstedelijking kan afbreuk doen aan de visueel-ruimtelijke kenmerken en
landschapsstructuren die veelal de basis vormen voor regionale identiteit. Ruimtelijke
ontwikkelingen moeten niet alleen worden afgestemd op aanwezige landschapskenmerken, maar er ook toe bijdragen dat de landschappelijke samenhang verbetert. De provincie benadert het landschap met een ontwikkelingsgerichte strategie. Dat wil zeggen dat
de ontwikkeling van gebruiksfuncties moet bijdragen aan verbetering van de landschappelijke samenhang.
Het gehele grondgebied van Winterswijk is aangeduid als waardevol landschap. Het
ruimtelijk beleid hiervoor is: behouden en versterken van de landschappelijke kernkwaliteiten.

Recreatie en toerisme
De groeiende behoefte naar de beleving van natuur en landschap, rust, stilte en het
buitenleven in het algemeen heeft geleid tot nieuwe toeristische concepten als natuurtoerisme, cultuurtoerisme en plattelandstoerisme. Deze vormen van recreatie en toerisme
kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het landelijk gebied en
kunnen ook een nieuwe functie vormen voor vrijgekomen agrarische bedrijven. De provincie wil dan ook de extensieve vormen van recreatie en toerisme stimuleren. Voorwaarde blijft dat de extensieve vormen van recreatie te verenigen moeten zijn met natuur- en landschapsdoelstellingen.
Binnen het groenblauwe raamwerk en de concentratiegebieden voor intensieve teelten is
nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve recreatieve en toeristische voorzieningen
uitgesloten. In multifunctioneel gebied blijft uitbreiding en nieuwvestiging mogelijk. Terreinen met recreatiewoningen en/of stacaravans dienen gezien hun aard en functie een
aan de omgeving aangepast karakter te hebben. Uitbreiding of nieuwvestiging van een
dergelijk terrein mag alleen indien er sprake is van een bedrijfsmatig geëxploiteerd terrein, vastgelegd in het bestemmingsplan.

Nota Belvoir 3 (2009-2012)
De nota is een vervolg op de eerdere nota’s Belvoir 1 en 2 vooral gericht op de uitvoering. In deze nota’s is vastgelegd hoe de provincie haar cultuurhistorisch erfgoed wil
bewaren en versterken. De provincie wil cultuurhistorische waarden actief betrekken bij
de ruimtelijke inrichting en een actieve rol spelen bij de duurzame instandhouding daarvan. Het is een ontwikkelingsgericht beleid waarbij de cultuurhistorie als kernkwaliteit
een volwaardige rol vertolkt bij de duurzame inrichting en -ontwikkeling van de leefomgeving.

Een krachtig cultuurhistorisch beleid dat erop gericht is de kwaliteit van de leefomgeving
in de bestaande en toekomstige inrichting van Gelderland te behouden en verder te
versterken door ontwikkeling is een onmisbaar onderdeel voor het Gelders omgevingsbeleid. Alleen op deze wijze wordt een kwalitatieve hoogstaande ruimtelijke inrichting mo9

rust veel te bieden heeft. Het landschap is kleinschalig en herbergt tientallen landgoederen en natuurgebieden. Verwevenheid en verbondenheid zijn de belangrijkste kenmerken
van het gebied. Maar er zijn ook problemen. Kern van de problematiek is dat (intensieve)
landbouw, wonen, werken, recreatie, natuur en landschap elkaar te vaak in de weg zitten. Om deze ‘gestapelde problematiek’ op een samenhangende manier aan te pakken,
heeft het Rijk de Reconstructiewet in het leven geroepen. Het oplossen van problemen
staat hierin centraal.
De acht samenhangende hoofdopgaven in het reconstructieplan zijn:
−

ontwikkelingsruimte voor de grondgebonden landbouw;

−

ontwikkelingsruimte voor de intensieve veehouderij;

−

naar een samenhangend netwerk van natuurgebieden;

−

naar een aantrekkelijk landschap;

−

verdere uitbouw van recreatie en toerisme;

−

verbeteren van de leefbaarheid en het woon, werk en leefklimaat;

−

naar een veerkrachtig watersysteem;

−

naar een betere milieukwaliteit.

In het reconstructieplan zijn zones aangegeven waarmee de mogelijkheden voor nieuwvestiging, hervestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven worden bepaald. Buiten de reconstructiegebieden is nieuwvestiging niet toegestaan.
Het grondgebied van Winterswijk is gedeeltelijk extensiveringsgebied (geen nieuwvestiging, hervestiging en omschakeling naar intensieve veehouderij en in principe geen uitbreiding van bebouwing voor intensieve veehouderij) en gedeeltelijk verwevingsgebied
(geen nieuwvestiging van intensieve veehouderij, hervestiging van intensieve veehouderij
is mogelijk mits er op het bouwvlak al intensieve veehouderij aanwezig is, uitbreiding van
intensieve veehouderij tot maximaal 1 ha, omschakeling van volledig grondgebonden
bedrijven naar intensieve veehouderij is toegestaan, onder voorwaarden is uitbreiding tot
meer dan 1 ha mogelijk).

Gebiedsplan natuur en landschap
Het doel van dit gebiedsplan is het versterken van natuur, bos en landschap in de provincie Gelderland. Dit plan geeft voor de gehele provincie aan welke natuur-, bos- en landschapsdoelen Gedeputeerde Staten willen realiseren met de inzet van de Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer en de Subsidieregeling Natuurbeheer.
Het gebiedsplan vormt een belangrijke bouwsteen voor de realisering van natuur- en
landschapsbeleid van rijk en provincie. Dat geldt in het bijzonder voor de totstandkoming
van de EHS. In het gebiedsplan worden zowel gebieden begrensd die al de hoofdfunctie
natuur hebben (bestaande natuur), als landbouwgronden waar op termijn natuur kan
worden ontwikkeld (nieuwe natuur). In nieuwe natuurgebieden kan op vrijwillige basis
particulier natuurbeheer plaatsvinden. Ook kan de overheid gronden aankopen voor
beheer door een natuurbeschermingsorganisatie. In het gebiedsplan wordt door middel
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De Achterhoek en Liemers is een gevarieerd gebied dat qua landschap, cultuurhistorie en
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gelijk en blijft de culturele identiteit gewaarborgd.

van natuurdoeltypen aangegeven welke natuurdoelen gewenst zijn in begrensde natuurgebieden.

voor natuur en landschap in de Achterhoek. Voor de natuur in Winterswijk gelden de
natuurdoelstellingen:
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In dit gebiedsplan wordt richting gegeven aan de uitvoering van het provinciale beleid

−

uitbreiding van de ecologische verbindingszones;

−

in stand houden en waar mogelijk ontwikkelen Belvedèregebied Winterswijk;

−

beschermen waardevol cultuurlandschap Winterswijk.

Grote delen van Winterswijk liggen in een zoekgebied voor agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer of kleinschalige natuurontwikkeling of in een zoekgebied voor inrichting
van bestaande natuur en bos. Voor de percelen uit het gebiedsplan, geldt dat subsidies
kunnen worden verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de gewenste inrichting van de natuur en het landschap.

Derde waterhuishoudingsplan 2005-2009
De stroomgebiedbenadering is erop gericht waterhuishoudkundige problemen niet af te
wentelen op andere stroomgebieden. Het nieuwe waterbeleid meer moet aansturen op
gebiedsgerichte en resultaatgerichte uitvoering en dat het nieuwe waterbeleid samenwerking tussen de verschillende uitvoerende instanties dient te bevorderen.
Het waterbeheer heeft betrekking op de thema’s ‘veiligheid tegen hoogwater’, ‘droge
voeten en water voor droge tijden’, ‘natte natuur’, ‘schoon water in gebieden’ en ‘schoon
water uit de kraan’. Het Waterhuishoudingsplan dient om tenminste de algemeen voorkomende planten en dieren voldoende levenskansen te bieden en te voorzien in water
dat geschikt is voor de verschillende functies. De achteruitgang van de waterkwaliteit
moet worden voorkomen en de waterhuishoudkundige functies dienen te worden beschermd. Met name voor de functies natuur en waterberging is daar een planologische
bescherming in gemeentelijke bestemmingsplannen voor nodig. Daarom kent de provincie Gelderland beleid voor functies, dat afhankelijk is van het grondgebruik op een bepaalde plek. De functies die worden onderscheiden zijn: natte natuur, landbouw, stedelijk
gebied, zwemwater, drinkwater, waterkering, regionale waterberging en beroepsscheepvaart.
In het landelijk gebied van Gelderland is de landbouwfunctie van groot belang, zowel
voor de regionale economie als voor natuur en landschap. In gebieden met de hoofdfunctie landbouw is de inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundige systeem
allereerst gericht op het landbouwkundige grondgebruik. De waterhuishouding in een
deel van de landbouwgebieden krijgt een dubbelfunctie met natuur, grond- en oppervlaktewaterbescherming of regionale waterberging ter voorkoming van wateroverlast.
In het Waterhuishoudingsplan is gebiedsgericht beleid geformuleerd voor een aantal
waardevolle gebieden die om specifieke waterhuishoudkundige condities vragen. Het
gaat daarbij om het ontwikkelen van natuur en het verbeteren van de waterkwaliteit.
Deze integrale aanpak betekent dat maatregelen in het grond- en oppervlaktewaterbeheer in samenhang worden uitgevoerd. Ook betekent deze aanpak dat maatregelen in
het waterbeheer in samenhang worden uitgevoerd met maatregelen in de ruimtelijke
ordening en het milieubeheer. In dit plan worden, naast de wettelijk verplicht te ontwikkelen vogel- en habitatrichtlijngebieden, negen actiegebieden aangewezen waaronder het

bekengebied rondom Winterswijk. De aanpak van de wateropgaven in de actiegebieden
betekent een accentverschuiving in het beleid.
De volgende voor Winterswijk relevante speerpunten worden in het waterhuishoudings-

inrichten van waterbergingsgebieden;

−

vasthouden van regenwater in de actiegebieden;

−

herstellen van natte natuur in de actiegebieden;

−

riooloverstorten op ecologisch waardevolle wateren worden volledig gesaneerd in de
actiegebieden.

Waterplan 2010-2015
Het Waterplan is de opvolger van het Derde Waterhuishoudingsplan. Het Waterplan is
nog opgesteld onder de Wet op Waterhuishouding, maar valt na vaststelling onder het
regime van de nieuwe Waterwet die in december 2009 in werking is getreden.
In het Waterplan is het waterbeleid beschreven aan de hand van een aantal thema’s,
zoals landbouw, wateroverlast, watertekort, natte natuur, grondwaterbescherming en
hoogwaterbescherming. Voor deze thema’s is beschreven welke doelstellingen voor 2027
en 2015 er liggen. In het kort zijn de belangrijkste doelstellingen voor de planperiode:
−

voor de 35 gebieden van de TOP-lijst is de GGOR bestuurlijk vastgesteld en zijn de
maatregelen voor herstel uitgevoerd;

−

de maatregelen voor herstel van de HEN-wateren zijn uitgevoerd;

−

de natte ecologische verbindingszones zijn gerealiseerd, tenzij onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn;

−

wateroverlast vanuit het regionale watersysteem wordt voorkomen door inrichting
van waterbergingsgebieden en verruiming van watergangen;

−

in het stedelijk gebied is urgente wateroverlast opgelost;

−

de zwemwateren voldoen als minimum aan de categorie aanvaardbaar;

−

toekomstvast hoogwaterbeleid.

Met de komst van de Waterwet gaat de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen over naar de waterschappen. Er is een uitzondering in de Waterwet gemaakt voor
een drietal categorieën onttrekking. Voor de openbare drinkwatervoorziening, industriële
onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar en bodemenergiesystemen blijft de
provincie vergunning verlenen.
Het Waterplan krijgt zodra het overgangsrecht bij de Waterwet in werking treedt, de
status van structuurvisie op grond van Wro. Daarom is in het Waterplan beschreven
welke onderwerpen van provinciaal belang zijn en waarvoor de provincie het tot haar
beschikking staande instrumentarium uit de Wro wil inzetten. Het gaat om de volgende
waterdoelen: regionale waterberging, de grote Gelderse rivieren, drinkwaterbescherming,
de EHS, waterafhankelijke natuur en weidevogelgebieden.

REGIONAAL BELEID

Kadernota Achterhoekse erven veranderen
De nota vormt het beleidskader voor het ruimtelijk ontwerp van veranderingen van erven
in het buitengebied in de regio Achterhoek. Bij veranderingen gaat het om bouw- en
aanlegactiviteiten in verband met functieveranderingen en ten behoeve van bestaande
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beschermen van waterbergingsgebieden en natte natuur;
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−
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plan onderscheiden:

functies. Het kader kan ook gebruikt worden bij de aanleg van nieuwe erven en uitbreiding van een bestaand erf. Met het ruimtelijk ontwerp wordt de integrale ontwerpopgave
bedoeld, die speelt bij de transformatie van een (voormalig) agrarisch erf. Landschap,
daarbij in samenhang beschouwd. Het beleidskader omvat algemene doelen, ontwerpuitgangspunten en een set van spelregels voor het ontwerp van bebouwing en erf. Het
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natuurwaarden, cultuurhistorie, gebruikswaarden, stedenbouw en architectuur worden

gaat over het landschap, de erfontwikkeling, de bebouwing en de erfinrichting. Het accent ligt op het schaalniveau van het erf. Daarnaast omvat het beleidskader uitgangspunten voor het ontwerpproces. Een proces, dat uitgaat van maatwerk per locatie, waarbij
het accent meer ligt op regie en de begeleiding van plannen dan op toetsing. Per gemeente wordt er een eigen invulling aan de doelen gegeven in de vorm van een vastgelegd proces. Het proces kan daarmee per gemeente verschillen, de doelen die elke gemeente daarmee voor ogen heeft, zijn overal in de regio gelijk.

BELEID WATERSCHAP

Beleid Waterschap Rijn en IJssel
Het werk van het waterschap bestaat uit het beschermen van het land tegen overstromingen en taken op het gebied van de hoeveelheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de manier waarop
het waterschap invulling geven aan die taken is veranderd. Veel meer dan vroeger maakt
het waterschap bij de uitvoering van zijn taken afwegingen in de verschillende belangen
die op het spel staan. Naast de belangen van de boeren kijkt het waterschap ook naar de
belangen van burgers, natuur, milieu en recreatie. De samenwerking met andere organisaties en overheden is dan ook sterk toegenomen en zal in de toekomst toe blijven nemen. Op deze manier kan het waterschap de taken zo goed mogelijk uitvoeren en waar
mogelijk maatwerk leveren.
Het beleid van het Waterschap Rijn en IJssel is gericht op het realiseren en in stand
houden van een duurzaam veerkrachtig watersysteem, waarbij veilig water, voldoende
water en schoon water uitgangspunt zijn.
De gronden van de gemeente Winterswijk zijn gelegen in een gebied dat door het waterschap is aangegeven als Oost-Nederlands plateau. Om water prominenter in dit landschap aanwezig te laten zijn, laat het waterschap de beken weer meanderen volgens hun
oude natuurlijke loop. Snel meanderende beken met steilranden zijn hier kenmerkend.
Deze natuurlijke meandering wordt versterkt door beplanting.
Op basis van een natuurlijk watersysteem liggen, in de verwevenheid die het gebied nu
al kent, op het Oost-Nederlands plateau zowel voor de landbouw als de natuur goede
ontwikkelingsmogelijkheden. De benodigde berging van water kan voor een belangrijk
deel gevonden worden in de aangepaste beekdalen. Enkele honderden hectare lijken
nodig voor aanvullende berging, waarbij een combinatie met zowel landbouw als natuur
mogelijk is. Als daar behoefte aan is, kan vanuit deze berging ook levering van oppervlaktewater plaatsvinden voor industriële en/of huishoudelijke doeleinden.
Het watersysteem van Winterswijk valt in een gebied dat aangegeven is als een vitaal
watersysteem. Dit betekent dat dit watersysteem prioriteit heeft voor de periode tot
2015.

GEMEENTELIJK BELEID

Notitie Functies zoeken plaatsen zoeken functies in Winterswijk
In de beleidsnota ‘Functies zoeken plaatsen zoeken functies’ staat het hergebruikbeleid

schillende typen gebouwen op verschillende locaties. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft deze nota vastgesteld op 19 december 2006 als een afwijking van het Streekplan Gelderland 2005. Hiermee kan de nota ‘Functies zoeken plaatsen zoeken functies’
worden gezien als een vervanging van de streekplantekst die gewijd is aan functieverandering van gebouwen in het buitengebied. Het hergebruikbeleid beschrijft de mogelijkheden, de voorwaarden, normen en de te volgen procedure voor functieverandering. Bijgebouwen mogen in dit beleid in bepaalde gevallen worden hergebruikt. Dan wordt wel een
vereveningsbijdrage gevraagd.
Tekstueel is de notitie ‘Functies zoeken plaatsen zoeken functies in Winterswijk’ vrijwel
gelijk aan de regionale nota maar de gemeente Winterswijk wil op bepaalde vlakken
stringenter zijn dan de regionale nota. De reden hiervoor is dat er behoefte is aan verdere structuur, ongelijkheid tegen moet worden gegaan en ongewenste ontwikkelingen het
hoofd moeten worden geboden. Om ongelijkheid tegen te gaan wordt met de nadere
uitwerking richting gegeven en kan ieder verzoek getoetst worden aan dezelfde beleidsuitgangspunten, specifiek geldend voor de Winterswijkse situatie, zodat er een duidelijke
en eensluidende motivering is om wel of geen medewerking te verlenen aan een verzoek

Landschapsontwikkelingsplan
Het Winterswijkse Landschapsontwikkelingsplan (LOP) brengt de (inter)nationaal en
zeldzame en soms unieke landschapskwaliteiten van het Waardevolle (Cultuur)Landschap
Winterswijk in beeld. Het gaat om kwaliteiten van visuele, aardkundige en/of cultuurhistorische aard en daarmee samenhangende bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Het feit dat Winterswijks Waardevolle Landschap tevens is aangewezen als Nationaal
Landschap biedt extra kansen voor behoud ervan in of door ontwikkeling. Het LOP kan
worden opgevat als een uitwerking van het Landschapsonderdeel van de Visie Buitengebied. Het ‘bewaren en bevorderen van de unieke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden die Winterswijk heeft’ moet worden beschouwd als de hoofddoelstelling van het LOP. Het LOP biedt daarnaast een kader voor de invulling van het ‘jamits’ en het ‘nee-tenzij’- beleid voor de streekplancategorie ‘Waardevol Landschap’.
Daarnaast vormt het LOP een basis voor verevening, een eis van het Streekplan dat bij
functieverandering van gebouwen of bij nieuwbouw een verbeterde omgevingskwaliteit
en een verbetering van publieke functies van het buitengebied moeten worden gerealiseerd.

Nota Verblijfsrecreatie
Deze notitie van de gemeente Winterswijk geeft een visie over de gewenste ontwikkelingen in de toekomst op het gebied van verblijfsrecreatie. Hierbij wordt vooral gestuurd op
kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. Bijvoorbeeld omdat deze uniek in hun soort zijn
of om de gebiedseigen kenmerken van het waardevolle landschap Winterswijk te behouden en waardoor de status Nationaal Landschap versterkt wordt.
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binnen de Regio Achterhoek. De nota beschrijft de hergebruikmogelijkheden voor ver-
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voor de Regio Achterhoek beschreven. Deze nota is opgesteld door de acht gemeenten

Uitwerkingsplan Winterswijk Oost
Het Uitwerkingsplan Winterswijk Oost is een uitwerkingsplan op basis van de Reconstructiewet en een uitwerking van het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers. Het plan
2015. In het plan worden maatregelen genoemd die moeten leiden tot verbetering van
de waterkwaliteit, versterking van natuur en landschap, structuurverbetering van de
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schetst de gewenste ontwikkeling van het aangewezen gebied voor de periode 2004-

grondgebonden landbouw, versterking van de recreatiesector en ontwikkeling van nieuwe
economische dragers. Er wordt gestreefd naar maatwerk.

WCL-gebiedsplan
Eind 2004 heeft de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) haar statuten aangepast. Reden daarvoor was het aflopen (eind 2003) van de financieringsstructuur op basis
waarvan de Stichting haar taakstelling uitvoerde. De beëindiging heeft niet geleid tot het
opheffen van de stichting. De oorspronkelijke deelnemers uit Winterswijk, inclusief de
gemeente, willen het gedachtegoed van WCL behouden. Het nieuwe doel van de stichting is een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud,
herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan
van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

