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Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
Voorontwerp-bestemmingsplan 
Landgoed Nieuwe Weuste 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Aanleiding 
Het plan voorziet in de ontwikkeling van een nieuw landgoed aan de Vosseveldseweg te 
Winterswijk. 
 
Plan 
Het plan omvat een oppervlakte van 13 ha. Het perceel heeft een lengte van ca. 1000 m.  
Op basis van het streekplan Gelderland 2005 was een deel van het perceel aangeduid als EHS-
verwevingsgebied en het overige deel als waardevol landschap. Op basis van de 
streekplanherziening herbegrenzing EHS is de EHS vervallen voor dit perceel en is het totale 
perceel aangeduid met waardevol landschap. 
 
In de plantoelichting wordt het Gebiedsplan Natuur en Landschap (2006) vermeld; dit plan is 
geactualiseerd onder de naam Natuurbeheerplan provincie Gelderland. 
 
Natura-2000 
De beoogde locatie voor de landgoedontwikkeling is gelegen in de directe nabijheid van het 
staatsnatuurmonument en Natura-2000 gebied Willinks Weust. Uit de plantoelichting blijkt dat 
binnenkort overleg zal plaatsvinden tussen de initiatiefnemer en provincie over de effecten van 
dit initiatief op dit Natura-2000 gebied. 
In het verlengde hiervan wijzen wij u erop dat niet alleen aandacht voor de soorten, maar dat ook 
de habitat punt van aandacht moet zijn in relatie tot de consequenties voor het gebied Willinks 
Weust.   
 
 
Juridische opzet 
Uit de bestemming “agrarisch-cultuurlandschap” zou het primaire doel moeten blijken. 
Binnen de bestemming “natuur” is de natuurfunctie primair; dit kan sterker worden geformuleerd. 
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Regels 
Artikel 3 
In artikel 3.3.1, onder a,b, c worden werken gebonden aan een aanlegvergunning. Deze regeling 
is niet juist, omdat de voorgestelde regeling leidt tot natuur- en/of bosverlies, terwijl er geen 
compensatieregeling is opgenomen. 
 
Artikel 4 
In artikel 4.1 moet het primaire doel natuur tot uiting komen; differentiatie moet plaatsvinden. 
 
In artikel 4.3.1 moeten de werken onder a, b, c, d, e, f niet worden gekoppeld aan een 
aanlegvergunning, maar moeten worden verboden. Aantasting van natuur, m.u.v. normaal 
onderhoud, moet worden gerelateerd aan een compensatierichtlijn. Zie ook de opmerking onder 
artikel 3.3.1.      
 
Conclusie 
Wij adviseren u, rekening houdend met de gemaakte opmerkingen, het plan verder in procedure 
te brengen.   
 
Overgangsrecht Wro 
Als er bij u een concreet verzoek om een bouwvergunning of een vrijstelling van het 
bestemmingsplan voorligt dat bij u is ingediend vóór 1 juli 2008 kan dit advies worden 
aangemerkt als een advies op grond van artikel 10 Bro 1985 en kan het onderhavige 
voorontwerp-bestemmingsplan worden aangemerkt als een categorie van gevallen zoals 
bedoeld in artikel 19, lid 2, van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). 
Volledigheidshalve wordt er hierbij nog op gewezen, dat ook de VROM-Inspectie positief dient te 
adviseren voordat u voor een project op grond van dit plan de vrijstellingsprocedure van artikel 
19, lid 2, WRO kunt toepassen. 
 
Advies 
De afdelingen adviseren u het plan in de volgende fase digitaal klaar te zetten, en het e-formulier 
op onze website in te vullen 
 
Hoogachtend, 
namens de Algemeen Directeur 
van de provincie Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
W.S.G. Meijer 
teammanager Ruimtelijke Ordening Advisering 
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kopie: 
- VROM-Inspectie Regio Oost, Postbus 136, 6800 AC Arnhem 
- Waterschap Rijn en IJssel, t.a.v. mevrouw I. de Lange, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem 
- Gedeputeerde, de heer C. Verdaas 
- P&CWSC/SO, de heer P. Koenders 
- P&CWSC/C&CH, de heer T. Pegels 
- P&CWSC/SO, de heer J. Waalders 
- P&CMERO/EZ, de heer G. Nijenhuis 
- P&CMWLG/AL, de heer T. Spek 
- TALO/ROA, mevrouw L. van Rey 
- TALO/ROA, de heer J. Zegveld 
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