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Ontwerpbesluit - omgevingsvergunning  
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

  

   

Zaaknummer 

blad 

 

 

 

 

195908 

 1 van 2 

 

 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; 
 
gezien het verzoek van de gemeente Winterswijk, 
 
gevestigd op het adres Stationsstraat 25 
 
in woonplaats Winterswijk; 
 
gedagtekend d.d. 13 januari 2020, ontvangen d.d. 13 januari 2020, 
 
waarbij omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het verplaatsen van een woningcontigent ten 
behoeve van een vrijstaande woning; 
 
op het perceel kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie I, nummer 15846 (gedeeltelijk) 
en plaatselijk bekend als Laan van Napoleon kavel 1 te Winterswijk; 
 
Besluit te verlenen 

Gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten wij de 
omgevingsvergunning buitenplanse afwijking te verlenen voor de volgende activiteit: 
 
af te wijken van het bestemmingsplan, conform art. 2.1, lid 1, onder c Wabo juncto art. 2.12, lid 1, onder a, 
onder 3º Wabo, waarbij woningcontingent ten behoeve van een vrijstaande woning wordt verplaatst onder 
de volgende voorwaarden: 
 

- de overige regels van het geldende bestemmingsplan Eelink 2012 gelden; 
- dat parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein plaatsvindt. 

 
Onderdeel van het besluit vormt: 

 Bijlage 1 – Ruimtelijke Onderbouwing Laan van Napoleon kavel 1 
 
Planologische basis 

Het perceel is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Eelink 2012”, 
vastgesteld op 5 juli 2012. Het plangebied heeft volgens het geldende bestemmingsplan de bestemming 
“Wonen - 1”. Het gebruik van een vrijstaande woning is in strijd met het bestemmingsplan het geldende 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat maximaal 5 vrijstaande woningen op het bestemmingsvlak 
toe. Het ter plaatse geldende omgevingsvergunning buitenplanse afwijking ‘Laan van Napoleon 16’ regelt 
dat binnen de bestemming 6 vrijstaande woningen zijn toegestaan. 
Met deze vergunning wordt een woningcontingent verplaatst van het naastgelegen bestemmingsvlak naar 
het bestemmingsvlak waarbinnen kavel 1 is gelegen. Hierdoor zijn in de nieuwe situatie binnen het 
bestemmingsvlak 7 woningen toegestaan, waardoor de woning op kavel 1 gerealiseerd kan worden, mits 
aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan. De vergunning is geldend binnen het bijhorende 
besluitvlak ter plaatse van de Laan van Napoleon met de imro-code 
‘NL.IMRO.0294.OV1911SGLAANVNAPO1-OW01’, 
 
Verklaring van geen bedenkingen 

Voor het toepassen van een Wabo-projectbesluit (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) dient de gemeenteraad procedureel een verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) af te geven. Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad een lijst met categorieën van gevallen 
vastgesteld waarin ze heeft gesteld dat vooraf geen vvgb gevraagd hoeft te worden aan de raad wanneer 
een categorie is opgenomen in deze lijst. Er is toen besloten om "projecten die in overeenstemming zijn met 
een door de raad vastgesteld ruimtelijk kader zoals een beleidsnota, stedenbouwkundige visie, 
structuurvisie, gebiedsvisie, masterplan of projectplan" aan te wijzen als categorie. 
In de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Eelink 2012’ is een vast aantal woningen vastgelegd. De 
verplaatsing van het woningcontingent past binnen het vastgestelde beleid/bestemmingsplan.  
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Bestemmingsregels 

Voor het realiseren van een woning op kavel 1 langs de Laan van Napoleon gelden de regels van het 
bestemmingsplan Eelink 2012, vastgesteld op 5 juli 2012. Deze vergunning betreft enkel het verplaatsen 
van een woningcontingent binnen het betreffende bestemmingsplan. 
 
Parkeren 

Het parkeren van auto’s dient plaats te vinden op eigen terrein. 
 
Procedure 

Wij hebben de ontwerpvergunning buitenplanse afwijking voorbereid volgens de uitgebreide procedure van 

paragraaf 3.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag ontwerpvergunning 

buitenplanse afwijking ligt inclusief bijbehorende Ruimtelijke Onderbouwing (bijlage 1) met ingang van 15 

januari 2020 gedurende zes weken (tot 26 februari 2020) ter inzage. 

 

 

Winterswijk 

namens burgemeester en wethouders gemeente Winterswijk, 
 
 
Tom Schopman  
Beleidsmedewerker Team Ruimtelijke Ontwikkeling 

 
 
 
 
 

 

 

 

Zienswijzen 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 

De aanvraag, de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 januari 2020 

gedurende zes weken ter inzage. 

 

Hiervan wordt melding gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl en het Achterhoek nieuws verkort. 

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen 

inbrengen (college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke ontwikkeling zaaknummer 

195908, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk). 

 

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke vergunning kan worden ingediend als de indiener 

ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpvergunning en hij belanghebbende is. 
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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Laan van Napoleon heeft de gemeente Winterswijk bouwgronden ten behoeve van woningbouw in de 
verkoop. De gemeente heeft een verzoek gekregen voor de nieuwbouw van een burgerwoning op een perceel aan 
de Laan van Napoleon, kavel 1. Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Eelink 2012'. In het 
bestemmingsvlak waarin het perceel ligt zijn 6 woningen toegestaan. Dit aantal is reeds geregeld, waardoor er 
geen extra woning mogelijk is.

Met het plan wordt het aantal toegestane woningen in het betreffende bouwvlak verhoogd tot 7, ten kosten van een 
contigent van het naastgelegen bestemmingsvlak langs de Laan van Napoleon. Het plan wordt uitgevoerd op basis 
van een omgevingsvergunning buitenplanse afwijking. Voorliggend document maakt de beoogde ontwikkeling 
planologisch-juridisch mogelijk; dat wil zeggen dit plan regelt wat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening. 
Concreet wordt de verplaatsing van een woningcontigent aan de Laan van Napoleon planologisch geregeld.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied ligt langs de Laan van Napoleon in de villawijk 'Eelink', ten zuidoosten van de kern Winterswijk. Het 
gebied betreft twee bestemmingsvlakken met de bestemming 'Wonen - 1'. Omdat enkel aan de noordwestzijde 
van de Laan van Napoleon een woning wordt gerealiseerd, ligt de nadruk van onderhavig plan op deze locatie. Op 
bijgevoegde afbeelding is de globale ligging van het plangebied weergegeven.

Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org)
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1.3  Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Eelink 2012', vastgesteld op 5 juli 2012. Binnen het 
plangebied geldt de bestemming 'Wonen - 1' met verschillende maxima voor het aantal toegestane woningen. In 
het bestemmingsvlak waar onderhavig plan wordt gerealiseerd geldt een maximaal woningaantal van 5 woningen. 
Tevens geldt ter plaatse van het plangebied de omgevingsvergunning 'Laan van Napoleon 16'. Met deze vergunning 
is eerder de verplaatsing van één woning geregeld. Binnen het bestemmingsvlak van het plangebied zijn daarmee 
6 woningen toegestaan. Deze woningen zijn allemaal reeds geregeld, waardoor voorliggend plan in strijd is met het 
geldend planologisch regime.

Om onderhavig plan te realiseren wordt in het naastgelegen bestemmingsvlak, binnen het plangebied, het 
maximaal toegestane woningen verminderd met één en onderhavig bestemmingsvlak vermeerderd met één. Voor 
onderhavig plan wordt dus een woningcontigent van een ander bestemmingsvlak verplaatst naar het 
bestemmingsvlak van de te realiseren woning. Op bijgevoegde afbeelding is de verplaatsing binnen het geldende 
bestemmingsplan weergegeven.

Uitsnede geldend bestemmingsplan Eelink 2012, verplaatsen woningcontigent (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.4  Leeswijzer

De ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit 5 hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 
het plan beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het plan getoetst aan het beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 de 
uitvoerbaarheid van het plan wordt aangetoond aan de hand van relevante milieu- en omgevingsaspecten en de 
economische uitvoerbaarheid. In hoofdstuk 5 komen de resultaten van de procedure aan de orde.
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Hoofdstuk 2  Het plan

2.1  Huidige situatie

Het plangebied waar de woning wordt ontwikkeld betreft de Laan van Napoleon in de villawijk Eelink ten zuidoosten 
van de kern Winterswijk. Eelink betreft een relatief groene wijk. Langs de Laan van Napoleon zijn enkele 
vrijstaande woningen gerealiseerd. De locatie waar de woning wordt ontwikkeld is in de huidige situatie onbebouwd 
en bestaat uit grasland. Op bijgevoegde foto's is het gebied weergegeven.

Luchtfoto bestaande situatie, locatie te realiseren woning blauw omlijnd (bron: gemeente Winterswijk)
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Luchtfoto bestaande situatie perceel te realiseren woning (bron: gemeente Winterswijk)

Foto bestaande situatie locatie te realiseren woning (bron: gemeente Winterswijk)

2.2  Planbeschrijving

De initiatiefnemer is voornemens om in het plangebied een vrijstaande woning te realiseren. Met de woning wordt 
aangesloten bij het opgestelde beeldkwaliteitsplan voor Eelink. Het beeldkwaliteitsplan is weergegeven in Bijlage 
1. De woning wordt ontsloten via de Laan van Napoleon. Parkeren zal plaatsvinden op eigen terrein. Voor het 
parkeren gelden de parkeernormen van het geldende bestemmingsplan 'facetbestemmingsplan parkeren 
Winterswijk'.

Onderhavig plan regelt slechts het gebruik van de woning, namelijk het verplaatsen van een woningcontingent van 
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het oostelijk gelegen bestemmingsvlak naar het plangebied. Voor de bouw van de woning wordt een 
omgevingsvergunning bouw aangevraagd.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld en biedt het kader voor 
thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De SVIR benoemt een 
aantal aspecten van nationaal ruimtelijk belang. Het betreft de bescherming van de waterveiligheid aan de kust en 
rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, de uitoefening 
van defensietaken, de ecologische hoofdstructuur, de elektriciteitsvoorziening, de toekomstige uitbreiding van het 
hoofd(spoor)wegennet en de veiligheid rond rijksvaarwegen. Voorts betreft het enkele specifieke gebieden zoals de 
mainportontwikkeling van Rotterdam en Schiphol.

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn regels opgesteld waarmee de SVIR juridisch 
verankerd is richting lagere overheden. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. Via het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn deze regels 
aanvullend verankerd. In de SVIR worden, naast de onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang, accenten 
geplaatst op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het beleid betekent een decentralisatie van 
rijkstaken en bevoegdheden. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en 
lagere overheden, burgers en bedrijven krijgen, zolang het nationaal belang niet in het geding is, de ruimte om 
oplossingen te creëren.

Ladder duurzame verstedelijk ing

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de 'ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. Op 
1 oktober 2012 is de Ladder in werking getreden als motiveringsvereiste onder artikel 3.1.6, tweede lid, van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het vormt daarmee een nadere invulling van artikel 3:2 van de Awb. Het Bro 
bepaalt dat wanneer een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, deze moet worden getoetst aan 
de ladder voor duurzame verstedelijking.

De toepassing van de Ladder heeft sinds 2012 tot veel uitspraken geleid bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad 
van State. Op 1 juli 2017 is daarom de Ladder gewijzigd en vereenvoudigd om de in de praktijk ervaren knelpunten 
op te lossen en onderzoekslasten te verminderen. Met deze wijziging is beoogd de effectiviteit van het instrument 
te bevorderen. De 'nieuwe' Ladder bevat geen treden meer, de treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede 3 is 
geschrapt. De begrippen 'actuele' en 'regionale' zijn geschrapt. De definities zijn verder niet gewijzigd, de huidige 
lijn in de jurisprudentie blijft hiermee in stand. Daarnaast geldt vanaf 1 juli alleen nog voor ontwikkelingen buiten 
bestaand stedelijk gebied een uitgebreide motiveringsplicht.

Voordat de ladder voor duurzame verstedelijking wordt toegepast, moet een afweging plaatsvinden of het 'plan' een 
'nieuwe stedelijke ontwikkeling' betreft. De Bro definieert het begrip 'stedelijke ontwikkeling' als volgt: “ruimtelijke 
ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of 
andere stedelijke voorzieningen”.

In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Of er dus sprake is van een stedelijke 
ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voor 
woningbouwlocaties geldt volgens de overzichtsuitspraak van de Afdeling Raad van State van 28 juni 2017 (ABRvS 
28 juni 2017; ECLI:NL:RVS:2017:1724) dat bij meer dan 11 woningen sprake is van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Voor wonen is daarmee gesteld dat er vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. 
Daarnaast volgt uit een uitspraak van 20 april 2016 (ABRvS 20 april 2016; ECLI:NL:RVS:2016:1075) dat wanneer 
er enkel sprake is van een functiewijziging, het ruimtebeslag een doorslaggevende factor is of er kan worden 
gesproken van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

Planspecifiek

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

In het kader van het Rijksbeleid is geen sprake van direct belang bij of rechtstreekse doorwerking op het 
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plangebied. Het plangebied ligt niet in een van de aangewezen gebieden van de SVIR.

Ladder duurzame verstedelijk ing

Met onderhavig plan wordt een reeds geplande woningcontigent verplaatst. Doordat met het plan geen woningen 
worden toegevoegd is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling. Toetsing aan de Ladder is daarmee niet van 
toepassing.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, vastgesteld op 19 december 2018 gaat over ‘Gaaf Gelderland’. ‘Gaaf’ is een 
woord met twee betekenissen. ‘Gaaf’ betekent ‘mooi’ en gaat over wat historisch en landschappelijk gezien heel 
en mooi en ongeschonden is. Het beschermen waard! Maar ‘Gaaf’ verwijst ook naar dat wat ‘cool’ en nieuw en 
vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Het ontwikkelen waard! Beide kanten zijn van toepassing op 
Gelderland en onlosmakelijk verbonden met de Gelderlanders. Beide aspecten zijn dan ook opgenomen in de 
Gelderse Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie 'Gaaf Gelderland' is benoemd wat voor de provincie van waarde is 
en wat moet worden beschermd. Daarnaast geeft de provincie richting aan wat ze willen en ook moeten 
veranderen en ontwikkelen.

In de visie staan de volgende begrippen centraal: gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Met gezond en 
veilig worden een gezonde leefomgeving, schone en frisse lucht, een schoon milieu, een niet vervuilde bodem, 
voldoende schoon en veilig (drink)water, bescherming van onze flora en fauna gestimuleerd. Daarmee bereidt de 
provincie zich voor op klimaatverandering, zoals hitte, droogte, bosbranden en overstromingen. Om deze doelen te 
bereiken moet met name aandacht worden besteed aan verkeersveiligheid en veilige bedrijvigheid.

Met schoon en welvarend worden een dynamisch, duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk- en 
ondernemersklimaat, goed bereikbaar en met een goed functionerende arbeidsmarkt en dito kennis- en 
onderwijsinstellingen gestimuleerd. Daarmee bereidt de provincie zich voor op het tegengaan van schadelijke 
uitstoot, afval en uitputting van grondstoffen. Om deze doelen te bereiken moet met name aandacht worden 
besteed aan het investeren in nieuwe, alternatieve vormen van energie.

Omgevingsverordening Gelderland

Op 24 september 2014 (geactualiseerd januari 2018) heeft de provincie Gelderland de Omgevingsverordening 
Gelderland vastgesteld. In de Omgevingsverordening zijn regels (randvoorwaarden) opgenomen passend bij de 
provinciale aanpak van ambities en doelen uit de Omgevingsvisie. In de Omgevingsverordening is ten aanzien van 
de functie wonen bepaald dat nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts toegestaan zijn 
wanneer dit past in het Kwalitatief Woonprogramma successievelijk de kwantitatieve opgave wonen voor de 
betreffende regio.

Planspecifiek

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Het plangebied is gelegen in een gebied dat is aangewezen als waardevol landschap. Onderhavig plan betreft het 
verplaatsen van een woningcontingent binnen een villawijk. De gehele villawijk is reeds landschappelijk ingepast. 
De te realiseren woning past daarmee landschappelijk binnen de wijk en sluit daarmee aan bij de uitgangspunten 
van het provinciaal beleid.
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3.3  Regionaal beleid

3.3.1  Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2015

Er heeft binnen de Regio Achterhoek een uitgebreide analyse plaatsgevonden van de ontwikkelingen op de 
woningmarkt, de bestaande woningvoorraad en de toekomstige behoefte (de 'kernenfoto's'). De uitkomsten van 
deze analyse zijn vastgelegd in de 'Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025'. De Regionale Woonagenda 
Achterhoek is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2015. Een belangrijke conclusie van de uitgevoerde 
analyse (die ook is vastgelegd in het actuele woonbeleid) is dat de geplande woningbouwopgave met 10% moet 
worden gereduceerd. Dit in aanvulling van de eerdere reductie van het aantal woningbouwplannen die in regionale 
afspraken is vastgelegd in 2010. De reden hiervoor is dat het aantal geplande nieuwbouwwoningen de toekomstige 
vraag zal overstijgen. Dit betekent dat iedere gemeente een stringent beleid moet voeren als het gaat om het 
toevoegen van nieuwe woningen. Zo wordt bijvoorbeeld in de hele regio onderzocht of de woningbouwcapaciteit in 
bestaande woningbouwplannen teruggebracht kan en moet worden. De gemeenten in de Achterhoek monitoren de 
voorgenomen woningbouwopgave aan de hand van een gemeentelijke planningslijst. Deze lijst ziet op het 
toevoegen van nieuwe woningen. Dit initiatief staat op de gemeentelijke planningslijst.

Planspecifiek

Voor plan Eelink (realiseren van de gehele villawijk) zijn meerdere woningcontigenten gereserveerd. Deze 
contigenten zijn in het bestemmingsplan verdeeld over verschillende bestemmingsvlakken binnen het gebied. In 
paragraaf 1.3 is de toegelicht dat met onderhavig plan binnen het bestemmingsplan een contingent wordt 
verplaatst. Met het plan wordt dus geen woning toegevoegd.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020

De structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020 is op 24 februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De 
Structuurvisie richt zich op het verbeteren van de drie kernkwaliteiten van de gemeente, te weten: 

realiseren van een betere woonomgeving in Winterswijk; 
zorgen voor een aantrekkelijk en concurrerend hart met voorzieningen; 
het verbinden van de kwaliteiten van de kern en haar buitengebied. 

Om invulling te geven aan deze kernkwaliteiten wil de gemeente ruimte creëren voor een: 

meer ontspannen en groene woonomgeving; 
een veilige bereikbaarheid van wijken en voorzieningen; 
passende werkgelegenheid; 
gezonde mix van functies in het centrum; 
groene hoofdstructuur met hoge ecologische en maatschappelijke kwaliteiten.

Planspecifiek

Het plangebied ligt volgens de structuurvisie in een zone dat is aangeduid als 'ruime woonkavels in het groen'. 
Deze zone betreft het plangebied van de villawijk Eelink. Doordat onderhavig plan de verplaatsing van een 
woningcontingent in naar een ruime woonkavel betreft en ingepast is in de omgeving, sluit de ontwikkeling aan bij 
de uitgangspunten van de structuurvisie. In bijgevoegde uitsnede van de structuurvisiekaart Kom Winterswijk 
2010-2020 is het plangebied weergegeven.
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Uitsnede structuurvisiekaart, Laan van Napoleon kavel 1 blauw omcirkeld (bron: Gemeente Winterswijk)

3.4.2  Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk

Het afwegingskader, vastgesteld op 28 juni 2018, kent een puur volkshuisvestelijke insteek. Het beoordeelt 
plannen in de basis op hun bijdrage aan de volkshuisvestelijke ambities van de gemeente Winterswijk, zoals die 
zijn vastgelegd in het gemeentelijk woonbeleid. De beoordeling van plannen aan de hand van dit afwegingskader is 
onderdeel van een bredere ruimtelijke afweging, mede op andere beleidsvelden (parkeren, goed woon- en 
leefklimaat, milieu, groene inpassing, cultuurhistorie, duurzaamheid, levensloop-bestendigheid, etc.). Een 
positieve beoordeling op dit afwegingskader betekent een positief advies vanuit volkshuisvestelijk oogpunt. 

Het afwegingskader is een procesinstrument dat wordt toegepast voor de volkshuisvestelijke beoordeling van 
woningbouwplannen. Het afwegingskader dient meerdere doelen:

Het komen tot een woningbouwprogramma dat aansluit op de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoeften van 
verschillende doelgroepen in de gemeente Winterswijk.
Een bijdrage leveren aan het behouden en liefst versterken van de omgevingskwaliteit van de kern Winterswijk, 
het kerkdorp Meddo, de buurtschappen en het overige buitengebied.
Het behoud van leefbare gemeenschappen, het sociaal en vitaal houden van kernen en buurtschappen.
Het voorkomen / tegengaan van leegstand van woningen of ander incourant vastgoed.

Planspecifiek

Met onderhavig plan wordt een woningcontingent binnen plan Eelink verplaatst. De contigent voor de woning is 
reeds opgenomen in het plan. Dit aspect is in paragraaf 3.3.1 toegelicht. Met het plan wordt dus geen extra 
wooneenheid toegevoegd, waardoor het volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw niet van toepassing is op 
onderhavig plan.

3.4.3  Groenstructuurplan Winterswijk

In 2011 is het groenstructuurplan door de gemeenteraad vastgesteld. De hoofddoelstelling van dit plan is het in 
stand houden, verbeteren en nieuw ontwikkelen van groenvoorzieningen die bijdragen aan een veelzijdige, 
gevarieerde, gezonde en prettige leefomgeving voor mens, dier en plant. Dit is vertaald naar de volgende doelen:

het geven van een lange termijnvisie op het openbaar groen;
het vastleggen van waardevolle groene gebieden en structuren;
het geven van richting aan het beheer en onderhoud.

De algemene visie op het openbaar groen luidt als volgt: ‘het Winterswijkse groen draagt bij aan een fraaie, 
herkenbare en waarde(n)volle woon- en leefomgeving. Een robuuste en duurzame groenstructuur koestert het 
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landschappelijk groen, biedt naast intensief cultuurlijk groen ruimte voor ecologie en staat in nauwe verbinding met 
het buitengebied. Duurzaamheid, veiligheid en beheerbaarheid gelden hierbij als randvoorwaarde.’ 

Planspecifiek

Het plangebied heeft in het groenstructuurplan geen concrete aanduiding. Rondom het plangebied liggen gebieden 
die zijn aangeduid als 'hoofdgroenstructuur' en 'vijver/poel'. De realisatie van de woning heeft geen effecten op deze 
gebieden. In paragraaf 4.3 is het aspect flora en fauna nader toegelicht. In bijgevoegde uitsnede van het 
groenstructuurplan is het plangebied weergegeven.

Uitsnede groenstructuurplan, Laan van Napoleon kavel 1 blauw omcirkeld (bron: Gemeente Winterswijk)
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid

4.1  Milieuaspecten

4.1.1  Bodem

Bij een bestemmingsplanprocedure wordt op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vastgesteld 
of de bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het plan. Aan de hand van beschikbare 
bodeminformatie wordt onderbouwd wat de verwachte bodemkwaliteit is, of bodemonderzoek nodig is en of er 
maatregelen nodig zijn om de bodemkwaliteit geschikt te maken voor het beoogde gebruik. Deze paragraaf betreft 
de Wet bodembescherming, het Besluit Asbestwegen, het Besluit bodemkwaliteit, de 
Woningwet/bouwverordening en de Arbowet.

Planspecifiek

Met onderhavig plan wordt een woningcontingent verplaatst binnen de reeds geplande villawijk 'Eelink'. Voor de 
uitvoerbaarheid het plan Eelink is in 2006 een bodemonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 2). Uit dit onderzoek is 
gebleken dat de bodemkwaliteit binnen het plangebied voldoet aan de beoogde functie. Vanaf het moment van het 
uitvoeren van het onderzoek hebben tot op heden geen bodemverontreinigende activiteiten plaatsgevonden binnen 
het plangebied.

Ter plaatse van de kavel waar de woning wordt gerealiseerd wordt geen bodemverontreiniging verwacht. 
Aangenomen mag worden dat de bodemkwaliteit voldoet aan de woonfunctie. Het uitvoeren van nieuw 
bodemonderzoek is niet nodig.

Het initiatief is daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het aspect bodem.

4.1.2  Geluid

De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern van 
de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh worden 
de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh):

woningen;
geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan categorale en 
academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);
andere geluidsgevoelige gebouwen, waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, andere 
gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn aangegeven in artikel 1.2 van het 
Besluit geluidhinder (Bgh):
1. een verzorgingstehuis;
2. een psychiatrische inrichting;
3. een kinderdagverblijf.

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De 
belangrijkste geluidsbronnen die in de Wgh worden geregeld, zijn: industrielawaai, wegverkeerslawaai en 
spoorweglawaai. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting 
akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende (spoor)wegen en/of 
industrieterreinen.

Planspecifiek

Onderhavig plan betreft het verplaatsen van een woningcontingent. Een burgerwoning is volgens de Wgh een 
geluidsgevoelig object. Het perceel waar de woning wordt gerealiseerd ligt langs een doodlopende weg waar een 
maximale snelheid van 50 km per uur geldt. De doodlopende weg waarlangs het plangebied ligt wordt enkel door 
bestemmingsverkeer gebruikt. Tevens ligt het, door de korte afstand van de weg, niet in de lijn der verwachtingen 
dat de maximale snelheid van 50 km per uur vaak zal worden gehaald. Deze (feitelijke) omstandigheden leiden 
ertoe dat naar verwachting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevel niet wordt overschreden. Het plan is 
daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid.
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4.1.3  Lucht

De Wet milieubeheer biedt het kader om te toetsen aan luchtkwaliteitseisen. Een uitzondering op deze 
verplichting om de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen op de luchtkwaliteit mee te wegen, vormen bepaalde 
typen projecten die niet in betekende mate (NIBM) bijdragen aan de luchtkwaliteit. Het begrip NIBM is uitgewerkt 
in het "Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)", en de bijbehorende "Regeling niet in 
betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)".

Een plan draagt niet in betekende mate bij aan de luchtverontreiniging wanneer aannemelijk is (door berekening of 
motivering) dat de "3% grens" niet wordt overschreden. Deze grens is 3% van de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1.2 µg/m3 voor 
zowel PM10 als NO2. De Regeling NIBM geeft voor een aantal categorieën van ruimtelijke ontwikkelingen een 
invulling aan de NIBM grens. Indien er binnen de getalsmatige begrenzing van de Regeling wordt gebleven, is er 
geen nader onderzoek nodig. Bij de ruimtelijke ontwikkeling is er dan automatisch sprake van een niet in 
betekende mate bijdrage aan de luchtkwaliteit.

Planspecifiek

Voor de functie wonen zijn locaties die niet meer dan 1500 woningen omvatten, aangemerkt als gevallen die niet in 
betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Onderhavig plan betreft de verplaatsing van een 
woningcontingent. Hierdoor draagt de ontwikkeling 'niet in betekende mate bij aan luchtverontreiniging'. Toetsing 
aan de grenswaarden luchtkwaliteit kan daarmee achterwege blijven. Het plan is daarmee uitvoerbaar met 
betrekking tot het aspect lucht.

4.1.4  Bedrijfs- en milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering wordt verstaan 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds 
en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het 
aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand 
moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen.

Het is gebruikelijk om voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bedrijvigheid gebruik te maken van de 
afstanden uit de publicatie Bedrijven en milieuzonering (VNG-uitgeverij, 2009). Andersom is deze publicatie te 
gebruiken voor het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in een woon- of werkomgeving. De publicatie geeft 
informatie over de milieukenmerken van vrijwel alle voorkomende bedrijfstypen. Het biedt daarmee een hulpmiddel 
om ruimtelijke ordening en milieu op elkaar af te stemmen. In bijgevoegde tabel zijn de afstanden uit de publicatie 
van de VNG weergegeven.

Afstand Code
10 1
30 2
50 3.1
100 3.2
200 4.1
300 4.2
500 5.1
700 5.2
1000 5.3
1500 6

Tabel met afstanden uit de VNG publicatie

18  planstatus:ontwerp



 omgevingsvergunning Laan van Napoleon kavel 1

Het is niet de bedoeling om de in deze publicatie genoemde richtafstanden zonder meer toe te passen. De 
afstanden zijn namelijk afhankelijk van de omgevings- en bedrijfskenmerken. Dit leidt tot een gemotiveerd 
toepassen van de afstanden. Uitgangspunt is dat de in de bedrijvenlijst genoemde afstanden gelden tussen 
enerzijds de perceelgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van de woning. De richtafstanden gelden ten 
opzichte van rustige woongebieden. Dit kan zowel een rustige woonwijk als een rustig buitengebied zijn.

Het kan zo zijn dat specifieke wet- en regelgeving andere afstanden voorschrijft. Deze gaan dan voor de afstanden 
uit de VNG-publicatie. Te denken valt aan de Wet geurhinder en veehouderij, het Activiteitenbesluit of het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen.

Planspecifiek 

Met het plan wordt een woningcontingent verplaatst binnen een villawijk. Deze functie is reeds toegestaan in het 
plangebied. Op circa 380 m ten zuiden van het plangebied is een tankstation met LPG en detailhandel gevestigd. 
Voor deze inrichting geldt een minimale richtafstand van 50 m. De ligging van onderhavig plangebied voldoet 
ruimschoots aan deze richtafstand. Het plan is daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het aspect bedrijven en 
milieuzonering.

4.1.5  Geur

Voor de uitvoerbaarheid van een ruimtelijke ontwikkeling moet de geuruitstoot (emissie)De voor Waarde - 
Cultuurhistorie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede 
bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van bouwwerken zoals opgenomen in 
bijlage 4 (Karakteristieke objecten) behorende bij deze regels van omliggende (agrarische) bedrijven worden 
onderzocht. Bij geurbelasting (of immissie) gaat het om de hoeveelheid geur (uitgedrukt in odour units per kubieke 
meter lucht), die op een geurgevoelig object terecht komt. Bij het afwegen welke afstand voldoende is tussen 
geurbronnen en geurgevoelige objecten moet rekening worden gehouden met de ligging van de geurcontour 
behorend bij het aanvaardbare hinderniveau. 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft het toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die raakvlakken 
hebben met mogelijke geurhinder van veehouderijen met landbouwhuisdieren. De Wgv maakt onderscheid tussen 
dieren met geuremissiefactoren en dieren zonder geuremissiefactor. 

Dieren met geuremissiefactoren (niet-vaste afstandsdieren)
Voor dieren waarvoor een geuremissiefactor is opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), wordt 
de geurhinder beoordeeld aan hand van artikel 3 van de Wgv. In dat geval mag de geurbelasting op een 
‘geurgevoelig object’ een bepaalde waarde niet overschrijden en gelden minimumafstanden voor (voormalige) 
bedrijfswoningen. In bijgevoegde tabel zijn de normen ten behoeve van vergunningverlening voor dieren met een 
geuremissiefactor weergegeven.

Locatie geurgevoelig object: Maximaal toegestane geurbelasting 
(odour units per m3 lucht):

concentratiegebied binnen bebouwde kom 3,0 ouE/m3 
concentratiegebied buiten bebouwde kom 14,0 ouE/m3
niet-concentratiegebied binnen bebouwde kom 2,0 ouE/m3
niet-concentratiegebied buiten bebouwde kom 8,0 ouE/m3

Tabel met normen ten behoeve van vergunningverlening voor dieren met een geuremissiefactor (bron: Wgv)

Dieren waarvoor geen geuremissie is vastgelegd vallen onder de vaste afstandsdieren. 

Dieren zonder geuremissiefactoren (vaste afstandsdieren)
Voor dieren waarvoor geen geuremissiefactor is opgenomen in de Rgv, wordt de geurhinder beoordeeld op grond 
van artikel 4, van de Wgv. In dat geval dient tenminste een minimale afstand tussen veehouderij en ‘geurgevoelig 
object’ te worden aangehouden. Het gaat hierom de afstand tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de 
buitenzijde van het geurgevoelig object. De afstanden betreffen binnen de bebouwde kom 100 m en buiten de 
bebouwde kom 50 m.

De afstand tussen dierenverblijven en geurgevoelige objecten moet binnen de bebouwde kom minstens 50 meter 
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zijn. Buiten de bebouwde kom betreft deze afstand 25 meter.

Planspecifiek

Op circa 340 m afstand van het plangebied is een agrarisch bedrijf met vaste afstandsdieren gevestigd. Voor deze 
bedrijven geldt een richtafstand van 50 m. Het plangebied voldoet ruimschoots aan deze afstand. 

Op circa 850 m afstand van het plangebied is een intensieve veehouderij met niet-vaste afstandsdieren gevestigd. 
Op bijgevoegde uitsnede van de Plan MER van de gemeente Winterswijk is weergegeven dat het leefklimaat ter 
plaatse van het plangebied in de huidige situatie 'zeer goed' is.

Uitsnede plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied Winterswijk (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

4.1.6  Externe Veiligheid

Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig is. Deze 
gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire bronnen (chemische fabriek, 
lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route gevaarlijke stoffen). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kans op 
een ramp en het aantal mogelijk slachtoffers, dit is respectievelijk het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
Het plaatsgebonden risico biedt burgers in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen 
gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde en voor het plaatsgebonden risico geldt een 
grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.

Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). Dit is de kans dat 
een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang permanent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het 
risico is uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Deze kans mag niet groter zijn dan eens in de 
miljoen jaar. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde. 

Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van een 
risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans 
op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend is, 
maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand van een risicovolle 
activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel wordt geacht, is afhankelijk van de omvang van de ramp. Een 
ongeval met 100 doden leidt tot meer ontwrichting, leed en emoties, dan een ongeval met 10 dodelijke 
slachtoffers. Aan de kans op een ramp met 100 doden wordt dan ook een grens gesteld die een factor honderd 
lager ligt dan voor een ramp met 10 doden. 
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In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, stb. 250, 2004) wordt verder een verantwoordingsplicht (door de 
overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld. De verantwoording houdt in dat wordt 
aangegeven of risico's acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen om de risico's te verkleinen.

Planspecifiek

Op bijgevoegde risicokaart is weergegeven dat op circa 380 m afstand van het plangebied een tankstation met 
LPG is gevestigd. De afstand tot de grens invloedsgebied waarbij verantwoording van het groepsrisico is verplicht 
betreft 150 m. Het plangebied ligt buiten deze grens. Het initiatief is daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het 
aspect externe veiligheid.

Uitsnede risicokaart Nederland, locatie te realiseren woning blauw omcirkeld (bron: nederland.risicokaart.nl)

4.2  Cultuurhistorie en archeologie

In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied 
aanwezige cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Denk aan aanwezige monumenten, historische gebieden, 
kenmerkende (straat)beelden en landschapselementen. Bij het maken van plannen kan ook (weer) rekening 
worden gehouden met al deze elementen die er vroeger wel waren maar nu niet meer. Een bijzonder onderdeel van 
cultuurhistorie is archeologie.

Cultuurhistorie

Onder de noemer Modernisering Monumentenzorg (MoMo) heeft het Rijk in 2009 een aanzet gegeven voor een 
goede afweging van het belang van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Gepleit wordt voor een 
verantwoorde verankering van de integrale cultuurhistorie in structuurvisies, bestemmingsplannen en 
milieueffectrapportages. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op 
gebiedsniveau te behouden en te versterken. De aandacht voor cultuurhistorie is ook wettelijk vastgelegd in het 
Besluit ruimtelijke ordening. Artikel 3.1.6 onder 2 van dit Besluit geeft aan dat “een beschrijving van de wijze 
waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten 
monumenten rekening is gehouden” in het bestemmingsplan moet worden opgenomen.
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Archeologie

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch 
erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag in 1998 goedgekeurd. Het 
Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op 
aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Erfgoedwet. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Erfgoedwet kan vooronderzoek naar mogelijke 
waarden nodig zijn. Om deze reden zijn alle gronden in Winterswijk geïnventariseerd en beoordeeld op mogelijk 
aanwezige archeologische relicten. Er worden 4 waarden onderscheiden, iedere categorie kent een eigen 
verwachting op vondsten, waarbij 1 de hoogste verwachtingswaarde is en 4 de laagste.

Planspecifiek

Cultuurhistorie

In het plangebied en in de nabije omgeving zijn geen monumenten aanwezig. Het aspect cultuurhistorie vormt 
hierdoor geen belemmering voor het plan.

Archeologie

Gedurende het opstellen van het bestemmingsplan 'Eelink 2012' (vastgesteld op 5 juli 2012) is archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in onderhavig plangebied. De rapportage van dit onderzoek is weergegeven in Bijlage 3. Op 
basis van dat archeologische onderzoek is geconcludeerd dat het gebied niet over behoudenswaardige 
archeologisch waarden beschikt. Voor het plangebied geldt daardoor geen dubbelbestemming ten behoeve van 
archeologische verwachtingswaarden. Voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan is dus geen nader 
archeologische onderzoek noodzakelijk. Het plan is daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het aspect 
cultuurhistorie en archeologie.

4.3  Flora en fauna

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming richt zich op de bescherming van gebieden. In de Wet natuurbescherming zijn de 
volgende gronden aangewezen en beschermd:

Natura 2000-gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden); 
beschermde Natuurmonumenten; 
wetlands.

Naast deze drie soorten gebieden is in het kader van de gebiedsbescherming het Nationaal natuurnetwerk van 
belang. Dit is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Zij bestaat uit bestaande 
natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones die tussen de natuurgebieden liggen. 
Het natuurnetwerk draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse natuurbeleid, namelijk: 
'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een leefbaar Nederland en een 
duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden;
verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;
verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit haalbaar 
is.

Soortenbescherming

Voorts is in de Wet natuurbescherming de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en 
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dieren geregeld: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van 
soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van 
beschermde dier- en plantensoorten. Onderzocht moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen 
hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen 
moeten worden.

Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook voor het voorliggende plan, dat de zorgplicht nageleefd 
moet worden bij het verrichten van werkzaamheden.

Planspecifiek

Gebiedsbescherming

Om de gevolgen van gebiedsbescherming te beoordelen is de website http://synbiosys.alterra.nl/natura2000 
geraadpleegd. Op bijgevoegde screenshot van die website zijn de eventuele aanwezige Natura-2000 gebieden 
rondom het plangebieden weergegeven. Natura 2000 gebieden hebben een externe werking.

Uitsnede natuurkaart Nederland (bron: synbiosys.alterra/natura2000)

Op bijgevoegde uitsnede natuurkaart Nederland is weergegeven dat op circa 2,5 km afstand van het plangebied de 
Natura 2000-gebieden Bekendelle en Willinks Weust zijn gelegen. Onderhavig plan betreft slechts de verplaatsing 
van een woningcontingent in een reeds geplande villawijk. 

Gezien de afstand tot Natura 2000-gebieden en de niet noemenswaardige gevolgen van het plan heeft het plan 
geen effecten op de Natura 2000-gebieden. Het enige andere effect op grotere afstand van een Natura 2000-gebied 
hangt samen met (grootschalige) grondwateronttrekking of andere hydrologische maatregelen. Daarvan is in dit 
geval geen sprake.

Het verplaatsen van een woningcontingent is geen onderdeel van de D-lijst, waardoor het opstellen van een 
aanmeldnotitie MER-beoordeling achterweg kan blijven. Tevens zijn in het plangebied reeds woningen toegestaan.
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Soortenbescherming

Het plangebied betreft een bestaande kavel die deel uitmaakt van gronden waar woningen rechtstreeks zijn 
toegestaan. Er worden geen bomen gekapt of andere maatregelen uitgevoerd die een effect kunnen hebben op 
beschermde flora en fauna. Voor de woning is dan ook geen onderzoek noodzakelijk omdat in dit geval geen 
effecten te verwachten zijn.

Wel is het van belang dat tijdens de bouw van de woning geen verlichting op het nabij aanwezige groen ontstaat in 
verband met vleermuizen.

4.4  Verkeer

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient het effect van de beoogde ontwikkeling op de 
verkeersstructuur inzichtelijk te worden gemaakt.

Het plangebied is ontsloten via de Laan van Napoleon. Deze doodlopende weg wordt enkel gebruikt door 
bestemmingsverkeer. Met de verplaatsing van een woningcontingent neemt de verkeersgeneratie van het gebied 
beperkt niet toe. De Laan van Napoleon heeft voldoende capaciteit om de verkeersgeneratie van het plangebied op 
te vangen.

Het aantal te realiseren parkeerplaatsen is geregeld in het bestemmingsplan 'facetbestemmingsplan parkeren 
Winterswijk', vastgesteld op 28 juni 2018. Volgens dat bestemmingsplan een omgevingsvergunning slechts wordt 
verleend indien bij de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt aangetoond dat gelet op de omvang of de 
bestemming van het gebouw in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het parkeren of stallen van auto's in, 
op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Voor een 
vrijstaande woning in de kom geldt een parkeernorm van 2,3 parkeerplaatsen. Bij de te realiseren woning moeten 
dus op eigen terrein drie parkeerplaatsen worden gerealiseerd en in stand worden gehouden.

Het plan is daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het aspect verkeer.

4.5  Water

Het waterbeleid van Rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en duurzame 
watersystemen. Het Waterschap Rijn en IJssel laat in het Waterbeheerplan 2016-2021 zien welke ontwikkelingen 
voor het waterbeheer van belang zijn en welke accenten het waterschap in de samenwerking met haar partners wil 
leggen. Vanuit die omgevingsverkenning wordt vervolgens het beleid voor de planperiode 2016-2021 beschreven 
voor de primaire taakgebieden: 

Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water. 
Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water. 
Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water. 
Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater. 

Voor het taakgebied Veiligheid water is bescherming tegen hoog water op de rivieren het speerpunt. Het 
functioneren van de primaire en regionale waterkeringen staat hierbij centraal. Het taakgebied Voldoende water is 
gericht op het voorkomen van afwenteling door het hanteren van de drietrapsstrategie 
"Vasthouden-Bergen-Afvoeren". Voor Schoon water is het uitgangspunt “stand still - step forward”. Essentieel is 
het benutten van de natuurlijke veerkracht van een watersysteem met als einddoel een robuust en 
klimaatbestendig watersysteem voor de toekomst. Partnerschappen met gemeenten en andere partijen zorgen 
voor een effectieve en efficiënte (afval)waterketen. Door optimalisatie van de behandeling van afvalwater wordt een 
bijdrage geleverd aan een goede volksgezondheid en een schoon watersysteem. Het terugwinnen van energie en 
grondstoffen uit afvalwater draagt bij aan een meer circulaire economie.

Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is meer ruimte nodig voor het 
waterbeheer van de toekomst. Ook op andere terreinen, zoals recreatie, wonen en landbouw speelt water een 
centrale rol. Het waterschap wil in het watertoetsproces vroegtijdig meedenken over de rol van het water in de 
ruimtelijke ontwikkeling en wil samen met de gemeente op zoek naar de bijdrage die water kan leveren aan de 
verbetering van de leefomgeving.

Planspecifiek
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Het plan betreft de verplaatsing van een woningcontingent in het woongebied 'Landgoed Eelink' aan de Laan van 
Napoleon. De afwatering van de woning en het perceel moet worden ingericht conform het rapport 
'Waterhuishouding en ecologie van Landgoed Eelink te Winterswijk - Toelichting voor toekomstige bewoners van 
Landgoed Eelink' en de bijbehorende tekening. De stukken vormen onderdeel van deze waterparagraaf en zijn 
weergegeven in de bijlage van dit bestemmingsplan. De stukken zijn weergegeven in Bijlage 4.

Bijgevoegd zijn de relevante waterthema's geselecteerd en vervolgens beschreven.

Riolering en afvalwaterketen

Huishoudelijk afvalwater van de nieuwe woning moet worden aangesloten op het gemeentelijk 
drukrioleringssysteem (P491). De capaciteit is voldoende voor de afvoer van het afvalwater.

Wateroverlast (oppervlaktewater)

Hemelwater mag niet worden aangesloten op het (druk)rioleringssysteem. De te bouwen woning bevindt zich in 
het noodwestelijke deel van Landgoed Eelink. Vrijkomend hemelwater van dak en terrein in dit gedeelte moet 
binnen het perceel geïnfiltreerd worden of worden geborgen in een retentievoorziening. Dat kan bijvoorbeeld in een 
vijver of een zaksloot. Op het perceel mag geen drainage worden aangebracht.

Oppervlaktewater kwaliteit

Een eventuele overloop van een berging of infiltratiesysteem mag maximaal met landelijke afvoer via een 
grondpassage lozen op het watersysteem in de wijk. Het systeem loost uiteindelijk op de Whemerbeek.

Inrichting en beheer
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De watergang aan de noordzijde van het perceel (Whemerbeek) is in eigendom en beheer van het waterschap Rijn 
& IJssel. Doordat vanuit het perceel geen rechtstreekse lozingen op de beek toegestaan zijn, is de invloed van het 
plan op deze watergang zeer gering.

4.6  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek 
plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een 
ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op 
basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien:

het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins 
verzekerd is; 
het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 5°, 
niet noodzakelijk is; 
het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 
onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.

Planspecifiek

De verplaatsing van het woningcontingent is een gemeentelijk initiatief. De gronden zijn reeds in eigendom van de 
gemeente. De kosten voortkomend uit het opstellen van het plan en eventuele planschade zijn voor rekening van 
de gemeente. Deze eventuele kosten zijn dan ten laste van grondexploitatie Eelink. Daarom hoeft geen 
exploitatieplan te worden vastgesteld.
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Hoofdstuk 5  Resultaten terinzagelegging

Een ontwerp van de omgevingsvergunning wordt conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zes weken 
ter inzage gelegd.

Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Beeldkwaliteitsplan
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1. Inleiding  
 
Het voorliggende beeldkwaliteitplan is een herziening van het beeldkwaliteitplan Eelink van maart 2006. 

Deze herziening geeft, in beperkte mate, nieuwe richtlijnen voor de bouw van een aantal woningen in het 

gebied ten oosten van de boerderij ’t Eelink aan de zuidoostrand van de bebouwde kom van Winterswijk.  

De aanleiding om het bestaande beeldkwaliteitplan te herzien is het beter aan te laten sluiten bij het 

gewijzigde bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is voorzien in de  behoefte aan een meer flexibele 

planopzet.  

 

Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is kleiner dan het vigerende plan. In de hoek van de 

Kottenseweg en Bataafseweg is een bouwkavel niet meegenomen. Hier vigeert het huidige plan uit 2006. 

Het plangebied van het beeldkwaliteitplan is gelijk gebleven en beslaat het hele landgoed. 

 

Het gebied ligt aan de zuidrand van de wijken Pelkwijk en Eelink Es en wordt aan de west- en het zuidzijde 

begrensd door de Kottenseweg en aan de oostzijde door de Bataafseweg. De oppervlakte van het gebied 

bedraagt ruim 20 ha. De nieuwe ontwikkelingen in het Landgoed Eelink bestaan uit een aantal grote 

vrijstaande woningen met groen, infrastructuur en water die op een zorgvuldige manier in het bestaande 

landschap worden ingepast.  

 

De woningen zijn gesitueerd op zeer ruime kavels. Het streven is van meet af aan gericht op het tot stand 

brengen van een woonomgeving met een hoge ruimtelijke kwaliteit, waarbij optimaal gebruik wordt 

gemaakt van de bijzondere locatiekenmerken. Het stedenbouwkundig plan biedt goede kansen om deze 

ambitie waar te maken.  Het uiteindelijke beeld zal echter in belangrijke mate mede worden bepaald door 

de inrichting van de openbare ruimte, de tuinen en erven en natuurlijk de bebouwing. Behalve dat aan de 

ontwerpen van deze elementen afzonderlijk bijzondere aandacht moet worden besteed, is ook de 

onderlinge samenhang van wezenlijk belang. Met het oog daarop geeft dit beeldkwaliteitplan richtlijnen 

voor de architectuur en de vormgeving van de inrichting van de openbare ruimte en de particuliere tuinen 

en erven, voor zover dat van belang is voor het bereiken van de beoogde ruimtelijke kwaliteit.  
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2. Het plangebied  
 

De onderstaande kaart geeft een beeld van de ligging van het plangebied van het Beeldkwaliteitplan in zijn 

ruime omgeving. De kaart is een uitsnede uit de topografische kaart schaal 1: 25.000. Het plangebied is 

daarin met een contour gemarkeerd. 

 

 
Plangebied en ruime omgeving 

 
Het plangebied maakt deel uit van het kleinschalige coulissenlandschap in de directe omgeving van 

Winterswijk. Het gebied ligt in de overgangszone tussen het voormalige essencomplex rondom het oude 

Winterswijk dat nu nagenoeg is volgebouwd en het omringende meer besloten gebied.  

Het gebied is nog vrij gaaf. De landschappelijke structuur is in de afgelopen decennia nagenoeg 

ongewijzigd gebleven. Het grootste deel van de gronden is nog in agrarisch gebruik. Een bosgordel 

doorsnijdt het gebied in een diagonaal van oost naar west. Het gebied ten noorden van deze bosstrook, 

aan de rand van de wijk Pelkwijk, heeft een sterk besloten karakter. Het gebied ten zuiden van de 

bosstrook langs de Kottenseweg is opener van karakter. Verspreid in het plangebied liggen vijf (deels 

voormalige) boerderijen. Inmiddels zijn vier nieuwe woningen in het gebied opgericht of in aanbouw, 

gelegen aan een nieuwe route.  

 



 Beeldkwaliteitplan Eelink 2012 

 

 5 OOSTZEE stedenbouw  

 

 
De Wehmerbeek nabij de Bataafseweg in zijn oorspronkelijke vorm 

 

Behalve door de karakteristieke ruimtelijke afwisseling van het gebied wordt de locatie gekenmerkt door 

de aanwezigheid van de Wehmerbeek. Deze vormt de zuidgrens van de wijk Pelkwijk.  

 

De luchtfoto op de volgende bladzijde biedt een beeld van de landschappelijke structuur van het 

plangebied en de directe omgeving. De Wehmerbeek markeert de zuidrand van de wijk Pelkwijk. Deze 

beek is in de jaren zestig van de vorige eeuw grotendeels genormaliseerd en deels voorzien van een 

betonnen beschoeiing. De laatste jaren heeft de beek, voor het grootste deel, weer een natuurlijker 

karakter gekregen zodat het water en de oevers zich kunnen ontwikkelen tot een natte ecologische zone. 

Verder geeft de luchtfoto een beeld van de aanwezige bosstroken en houtsingels en de verspreide 

voormalige agrarische bebouwing. In het noordwesten is de nieuwe wijk Eelink Es recent gerealiseerd. 

 

Voor de ontwikkeling van het woongebied is reeds de ontsluitingsroute (Laan van Napoleon) door het 

gebied aangelegd, inclusief bermsloot en de belangrijkste groenvoorzieningen. 
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Luchtfoto van het plangebied, exclusief de laatste nieuwbouw. 

 
 

3. Stedenbouwkundig plan  
 
De opzet van het stedenbouwkundig plan (zie onderstaande schets) wordt voornamelijk bepaald door het 

reeds aanwezige landschap. De bestaande structuur van aaneengesloten bospercelen in combinatie met 

het dal van de Wehmerbeek zorgt voor een boeiend en waardevol landschappelijk kader, waarbinnen de 

toekomstige bebouwing op natuurlijke wijze is ingebed. Het grootste deel van de toekomstige bebouwing 

wordt gesitueerd ten noorden van de van noord-west naar zuid-oost door het plangebied lopende 

bosstrook. De begrenzingen van dit plangedeelte, bestaande uit de hoog opgaande bossen en de ten 

noorden van de beek gelegen woonbebouwing met zijn opgaande groen, zorgen voor een zekere 

ruimtelijke beslotenheid. In het plan is deze beslotenheid nog versterkt door nieuwe bospercelen aan de 

oost- en noord-oostrand van het te bebouwen gebied.  
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De stedenbouwkundige inrichtingsschets voor het Landgoed Eelink 

 

 

De beslotenheid van het noordelijke plangedeelte staat tegenover de openheid van het plangedeelte dat 

langs de Kottenseweg (Rondweg Zuid), ten zuiden van de bovenvermelde bosstrook is gelegen.  

 

Als gevolg van de eisen die de wet Geluidhinder stelt moet langs de Kottenseweg een ruime zone vrij van 

bebouwing blijven. Dit heeft tot gevolg dat voor dit plangedeelte een andere stedenbouwkundige opzet is 

ontworpen dan voor het noordelijk plandeel. In feite moet dit worden beschouwd als een gelukkig 

gegeven, dat zonder de vereiste zonering ex Wet geluidhinder vanuit een stedenbouwkundige optiek ook 

al wenselijk was geweest.  

 

Het totale plan omvat 8 bestaande woningen en biedt de mogelijkheid tot het bouwen van nog eens circa 

25 woningen. 

 

De ontworpen bebouwing ligt op circa 100 meter vanaf de Kottenseweg. De bebouwing van een tweetal 

percelen is naar de weg gericht en is gesitueerd tegen de achtergrond van een bos, met een groot en 

open voorterrein; in het ene geval een groen en in het andere geval een groen/blauw voorterrein. De 

beide bouwlocaties krijgen door deze kwaliteiten al een allure, die vraagt om een gebouw, dat de 

ruimtelijke kwaliteiten van deze locaties ondersteunt. De bouwlocatie aan de retentievijver is 

gerealiseerd. De moderne villa is onderscheiden met de Publieksprijs van de Architectuur Prijs Achterhoek 

2010.  
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De nieuwe villa aan de retentievijver 

 

Ook op de andere locatie ligt de kans om het plan ook naar buiten toe een bijzondere uitstraling te geven. 

De twee voorname huizen mogen zich in grootte nadrukkelijk onderscheiden van alle andere te bouwen 

villa’s in dit plan. Huizen, die zowel qua ligging, langs een oude doorgaande weg, als qua uitstraling 

verwijzen naar een belangrijk stukje cultuurhistorie van Winterswijk, waar op veel plaatsen in het 

buitengebied grote statige landhuizen staan, op enige afstand van de weg. Een referentiebeeld van een 

historische woning is Huis Groters.  

 

 
Huis Groters 
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In het noordelijke plangedeelte, waarin ook de Wehmerbeek ligt, heeft de ontsluitingsweg (de Laan van 

Napoleon) een enigszins meanderende loop. Aan weerszijden liggen groene bermen van wisselende 

breedte. In de zuidelijke berm ligt over het oostelijke deel van deze ontsluitingsweg een sloot. De 

woningen zijn op ruime en wisselende afstanden van de weg geprojecteerd. Doordat ze op ruime kavels 

staan en de inrichting van de erven in de toekomst sterk het ruimtelijke beeld mede zal bepalen, is er niet 

voor gekozen de woningen langs een strakke rooilijn te plaatsen. De gekozen planopzet leidt tot een 

landelijk, parkachtig karakter. 

 

Het plan wordt voor autoverkeer op twee plaatsen ontsloten, vanaf de parallelweg van de Rondweg Zuid 

en vanaf de Bataafseweg. Voor langzaam verkeer zijn meer verbindingen met de omgeving gewenst, in elk 

geval met de wijk Pelkwijk en met de Eelink Es. 

 

 

4. Beeldkwaliteit  
 

Veel belang wordt gehecht aan de architectonische kwaliteit van de woningen die in het plan zullen 

worden gebouwd. Om deze kwaliteit te waarborgen was al een beeldkwaliteitplan opgesteld. Naast een 

herziening van het bestemmingsplan is ook dit beeldkwaliteitplan licht aangepast. 

 

 
Suggestie voor de uiteindelijke vormgeving van de Laan van Napoleon 

 

Ook de inrichting van de openbare ruimte en een aantal aspecten van de inrichting van de particuliere 

gronden (bijv. erfscheidingen) komen in het beeldkwaliteitsplan aan de orde. De bovenstaande foto geeft 

een idee van de mogelijke vormgeving van de ontsluitingsweg met bijbehorende bermen. Voorlopig kent 

de route een sobere inrichting.  

Een supervisor begeleidt toekomstige bewoners en hun architecten bij het ontwikkelen van de 

woningontwerpen. 
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5. Beeldkwaliteiteisen  
 
Opzet en inhoud van het beeldkwaliteitplan zijn gebaseerd op de doelen die in de inleiding zijn 
geformuleerd: 
 

a. Een woonomgeving met een hoge ruimtelijke kwaliteit; 

b. Bijzondere aandacht voor de ontwerpen van de openbare ruimte, de inrichting van tuinen en 

erven en van de bebouwing, zowel afzonderlijk als in hun onderlinge samenhang. 

 
Een belangrijk deel van de ruimtelijke kwaliteit wordt geleverd door het fraaie landschap waarin het plan 
is gesitueerd. Dit gegeven, in combinatie met het uitgangspunt van zeer grote kavels en een als gevolg 
daarvan lage bebouwingsdichtheid, is aanleiding voor een zekere terughoudendheid in het streven naar 
verwantschap in architectuur, detaillering en materiaal- en kleurtoepassing voor de te ontwerpen 
bebouwing. Dit betekent dat er ruimte is voor verschillende architectuurstijlen, waarbij op korte afstand 
van elkaar gesitueerde extremen echter moeten worden vermeden. In alle gevallen zal een hoge 
architectonische kwaliteit en uitstraling worden geëist. Dit betekent, dat de ontwerpen zullen moeten 
voldoen aan de algemene welstandscriteria, zoals die in de welstandsnota van de gemeente Winterswijk 
(april 2004) in de paragrafen 3.1.1. tot en met 3.1.7. zijn beschreven. (Dit deel van de welstandnota is als 
bijlage bij dit beeldkwaliteitplan opgenomen). Voorts geldt als algemene randvoorwaarden, dat moet 
worden gestreefd naar (voldoende) samenhangende en evenwichtige gevelbeelden en  een zorgvuldige 
detaillering, die afgestemd is op de architectuur. 
 
Achtereenvolgens zijn de beeldkwaliteitseisen voor de bebouwing, de openbare ruimte en de particuliere 
tuinen en erven beschreven. 
 
5.1. DE BEBOUWING 
Verwacht mag worden dat de particuliere opdrachtgevers uiteenlopende wensen zullen hebben ten 
aanzien van de architectuur/stijl van hun toekomstige woonhuis. In principe bestaat daarvoor begrip en 
respect. De stedenbouwkundige opzet van het plan maakt het mogelijk en verantwoord om een aantal 
plandelen te onderscheiden waarvoor verschillende uitgangspunten kunnen gelden. Door de 
basiskarakteristiek ervan te benomen worden gegadigden voor een kavel vroegtijdig in de gelegenheid 
gesteld een locatie in een plandeel te kiezen die qua uitgangspunten past bij hun wensen. 
 
De te onderscheiden plandelen 
Binnen de stedenbouwkundige opzet van het plan zijn 5 plandelen te onderscheiden (zie kaartje op p.7): 
 

1. Het oostelijk plandeel langs de Wehmerbeek, 13 á 16 kavels; 
(basiskarakteristiek: traditioneel/eigentijds). 

2. Het westelijke plandeel langs de Wehmerbeek, 5 á 6 kavels; 
(basiskarakteristiek: modern, experimenteel). 

3. De cluster van 4 kavels aan de zijde van de Kottenseweg; 
(basiskarakteristiek: eigentijds). 

4. De twee "landhuizen" aan de zijde van de Kottenseweg; 
(basiskarakteristiek: voornaam, royaal, noblesse oblige). 

5. De twee grote besloten kavels grenzend aan de Eelink Es; 
(basiskarakteristiek oostelijke kavel: eigenzinnig, met respect voor de plek; westelijke kavel, 
bestemd voor twee woningen: traditioneel/eigentijds ensemble).  

 
Bij elk plandeel is door middel van enkele trefwoorden de beoogde basiskarakteristiek aangegeven. 
De basiskarakteristieken zijn voor de 5 plandelen vertaald naar de specifieke beeldkwaliteitseisen. 
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1.  

Het oostelijke plandeel langs de Wehmerbeek omvat circa de helft van het aantal kavels. De sfeer die hier 

wordt beoogd kan worden getypeerd als traditioneel/eigentijds. Naar verwachting is dit ook de sfeer die 

door een groot deel van de toekomstige bewoners wordt geambieerd. Dit uitgangspunt leidt tot de 

volgende beeldkwaliteitseisen. 
 
Situering van de woning 
Met het bestemmingspan is gestreefd naar flexibele planmethodiek. De plaats van de woning op de kavel 
is niet exact bepaald. Middels de bijbehorende regels is vastgelegd dat de woningen worden gerealiseerd 
met een steeds wisselende oriëntatie (loodrecht op of parallel aan de weg), met de voorgevel in een zone 
van 5 meter langs de Laan van Napoleon.  
Doordat de afstanden tussen de woningen en tot de straat gaan verschillen ontstaat een open en 
gevarieerd bebouwingsbeeld. Afwisselend staat de korte zijde van de woning aan de straat of de lange 
zijde. Om dit beoogde beeld te ondersteunen dient de architectuur van de woningen de oriëntatie te 
versterken door een duidelijke kapvorm en materialisering. 
 
Situering van vrijstaande bijgebouwen 
Vrijstaande bijgebouwen dienen samen met het hoofdgebouw een ruimtelijk ensemble te vormen. Dit 
betekent dat de bijgebouwen in de directe omgeving van het hoofdgebouw dienen te worden geplaatst. 
 
Hoofdvorm van de hoofdgebouwen 
De hoofdgebouwen hebben een hoogte van 1 tot 2 bouwlagen en zijn voorzien van een kap. Bij schuine 
dakvlakken dient de dakhelling tenminste 30° en ten hoogste 60° te bedragen. Vanaf de straat gezien 
dient de kap als een wezenlijk onderdeel van de bouwmassa te worden ervaren. Gestreefd moet worden 
naar een eenvoudige hoofdvorm. Gecompliceerde plattegronden en verspringende kappen en 
goothoogten staan dat streven veelal in de weg. 
 
Hoofdvorm van de bijgebouwen 
De vrijstaande bijgebouwen moeten in hun hoofdvorm aansluiten bij die van het hoofdgebouw. De 
toepassing van platte daken ligt daarbij niet voor de hand. 
 
Kleur en materiaalgebruik 
Ten aanzien van de toepassing van materialen voor gevels en daken geldt, dat gekozen dient te worden 
voor een rustige en natuurlijke uitstraling. Hetzelfde geldt voor de toe te passen kleuren. Felle kleuren en 
onnatuurlijke materialen als beton, staal en kunststoffen passen niet in de streefbeeld. 
 

2.  

Het westelijke plandeel langs de Wehmerbeek betreft een vijf- tot zestal kavels die aan één zijde van de 

straat zijn gelegen. Aan de overzijde van de   straat  bevindt   zich bos. Aan de achterzijde grenzen de 

kavels aan de Wehmerbeekzone. De bijzondere ligging van dit plandeel, gescheiden door een opgaande 

groenstrook van het eerste plandeel, in combinatie met de beperkte omgeving ervan zijn aanleiding om 

hier mogelijkheden te bieden voor een eigen sfeer. In dit plandeel wordt ruimte geboden voor 

architectuur die kan worden getypeerd als modern of experimenteel. 
 
Situering van de woning 
Met het bestemmingspan is gestreefd naar flexibele planmethodiek. De plaats van de woning op de kavel 
is niet exact bepaald. Middels de bijbehorende regels is vastgelegd dat de woningen worden gerealiseerd 
met een steeds wisselende oriëntatie (loodrecht op of parallel aan de weg), met de voorgevel in een zone 
van 5 meter langs de Laan van Napoleon.  
Doordat de afstanden tussen de woningen en tot de straat gaan verschillen ontstaat een open en 
gevarieerd bebouwingsbeeld. Afwisselend staat de korte zijde van de woning aan de straat of de lange 
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zijde. Om dit beoogde beeld te ondersteunen dient de architectuur van de woningen de oriëntatie te 
versterken door een duidelijke kapvorm en materialisering. 
 
Situering van vrijstaande bijgebouwen 
Vrijstaande bijgebouwen dienen samen met het hoofdgebouw een ruimtelijk ensemble te vormen. Dit 
betekent dat de bijgebouwen in de directe omgeving van het hoofdgebouwen dienen te worden 
geplaatst. 
 
Hoofdvorm van de hoofdgebouwen 
De hoofdgebouwen hebben een hoogte tot 3 bouwlagen. De derde bouwlaag kan in een kap worden 
ondergebracht, maar kan ook als volwaardige bouwlaag worden uitgevoerd. In het laatste geval wordt het 
hoofdgebouw afgedekt met een plat dak. Tevens beslaat de oppervlakte van de derde bouwlaag in dat 
geval ten hoogste de helft van de grondoppervlakte van het hoofdgebouw. Met de derde bouwlaag zou 
een beeld kunnen ontstaan van een te grote massaliteit. 
Dat beeld dient te worden vermeden, bijvoorbeeld door zo’n derde laag een overwegend transparante 
uitstraling te geven. 
 
Hoofdvorm van de bijgebouwen 
De vrijstaande bijgebouwen moeten in hun hoofdvorm aansluiten bij die van het hoofdgebouw. 
 
Kleur en materiaalgebruik 
Ten aanzien van kleur en materiaalgebruik geldt, dat deze de beoogde basiskarakteristiek - modern, 
experimenteel – ondersteunen. Gladde en strakke materialen liggen hierbij meer voor de hand dan 
rustieke of romantische. Ten aanzien van de kleurtoepassing dient enige terughoudendheid te worden 
betracht. Felle kleuren of combinaties van sterk contrasterende felle kleuren zijn niet wenselijk. 
 

3.  

De cluster van 4 kavels aan de zuid-westzijde van het plan biedt plaats aan een aantal woningen die vanaf 

de Kottenseweg zichtbaar zullen zijn. De plek wordt aan drie zijden begrensd door hoog opgaand groen. 

Het beeld zal in belangrijke mate mede worden bepaald door de hoge bosranden op de achtergrond 

waartegen de bebouwing zal afsteken. Even westelijker en eveneens zichtbaar vanaf de Kottenseweg 

liggen 2 (voormalige) boerderijen in een bouwstijl die kenmerkend is voor dit deel van de Achterhoek. 
De vier woningen vormen een ruimtelijk ensemble op een eigen omkaderde plek. Dit vraagt om een 
duidelijke architectonische verwantschap die tot uitdrukking moet komen in vorm, materialisering en 
kleur. De basiskarakteristiek is "eigentijds". Inmiddels zijn twee van de vier woningen hier gebouwd. 
Gekozen is voor het type van de Toscaanse villa. De twee nog te bouwen woningen zullen in een 
aanverwante architectuur moeten worden ontworpen. 
 
Situering van de woning 
Op de bestemmingsplankaart is de plaats van de woning bepaald door middel van een rechthoekig 
bouwvlak. Drie van de vier hebben dezelfde hoofdrichting, de vierde staat daar haaks op. De woning dient 
binnen het bouwvlak te worden geplaatst, waarbij de hoofdrichtingen van de woning overeen dienen te 
komen met die van het bouwvlak. 
 
Situering van vrijstaande bijgebouwen 
Vrijstaande bijgebouwen dienen samen met het hoofdgebouw een ruimtelijk ensemble te vormen. Dit 
betekent dat de bijgebouwen in de directe omgeving van het hoofdgebouw dienen te worden geplaatst. 
 
Hoofdvorm van de hoofdgebouwen 
De hoofdrichtingen van de plattegrond dienen overeen te komen met die van het op de plankaart 
aangegeven bouwvlak. Bij toepassing van een kap dient de nokrichting de lange zijde van het 
rechthoekige bouwvak te volgen. 
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Hoofdvorm van de bijgebouwen 
De vrijstaande bijgebouwen moeten in hun hoofdvorm aansluiten bij die van het hoofdgebouw. 
 
Kleur en materiaalgebruik 
Voor kleur en materiaalgebruik geldt een zekere mate van vrijheid. Van belang is dat ten aanzien van de 
verscheidenheid aan toe te passen materialen en kleuren enige terughoudendheid wordt betracht. 
Daarbij moeten felle kleuren en glimmende daken worden vermeden. Bij de beoordeling van de 
woningontwerpen, dient ook ten aanzien van kleur en materiaalgebruik de kwaliteit van het ensemble 
van de vier woningen voorop te staan. 
 

4.  

In het plan zijn 2 bijzondere kavels opgenomen. Deze zijn elk bedoeld voor een zeer royaal woonhuis met 

een voorname uitstraling. Zij passen daarmee in het cultuurhistorische beeld van de grote en statige 

landhuizen waarvan er in het landelijk gebied rond Winterswijk een aantal zijn te vinden. De allure die aan 

de 2 woonhuizen wordt toegekend wordt versterkt door de zichtbaarheid vanaf de Kottenseweg via een 

groot en open voorterrein. Het beeld dat door deze 2 woonhuizen wordt opgeroepen moet het hele plan 

de uitstraling van een landgoed geven. Om dit te bereiken is het niet nodig om een bepaalde bouwstijl 

voor te schrijven. De kwaliteit van het ontwerp zal moeten liggen in het vermogen om uitdrukking te 

geven aan het gewenste niveau van allure en voornaamheid. Dit kan zowel met een klassiek/traditioneel 

ontwerp als met een modern eigentijds gebouw. 
 
Situering van het woonhuis 
Het woonhuis dient te worden gebouwd binnen het op de bestemmingsplankaart aangegeven bouwvlak. 
Daarbij moeten de hoofdrichtingen van de bebouwing overeenkomen met die van het bouwvlak. 
 
Situering van vrijstaande bijgebouwen 
Vrijstaande bijgebouwen dienen samen met het hoofdgebouw een ruimtelijk ensemble te vormen. Dit 
betekent dat de bijgebouwen in de directe omgeving van het hoofdgebouw dienen te worden geplaatst. 
Vrijstaande bijgebouwen dienen tenminste 3 meter achter de naar de Kottenseweg gerichte gevel (en het 
verlengde daarvan) te worden gesitueerd. 
 
Hoofdvorm van de hoofdgebouwen 
Het bestemmingsplan laat bebouwing toe in 2 tot 2,5 royale bouwlagen en een kap. De totale hoogte van 
12 meter bedragen. Wanneer voor een plat dak wordt gekozen mag ook tot 12 meter hoog worden 
gebouwd. Gelet op de gewenste uitstraling dient te worden gestreefd naar een optimale benutting van de 
ruimte die het bestemmingsplan met betrekking tot de hoogte geeft. De gebouwen moeten een duidelijke 
en sterke hoofdvorm hebben. Voorkomen moet worden, dat de schaal van de gebouwen wordt verkleind 
door teveel geleding van de bouwmassa. 
 
Hoofdvorm van de bijgebouwen 
De vrijstaande bijgebouwen moeten in hun hoofdvorm aansluiten bij die van het hoofdgebouw. 
 
 
Kleur en materiaalgebruik 
Kleur en materiaalgebruik moeten in overeenstemming zijn met de beoogde uitstraling van allure en 
voornaamheid. 
 

5.  

De kavels aan de noordzijde van het plan, grenzend aan de Eelink Es, vormen elk een soort kamer, 

omzoomd door hoge bomen in combinatie met een oude meidoornhaag. De kamers zijn van elkaar 

gescheiden door een singel met hoge bomen. De westelijke kavel grenst aan de Kottenseweg. De twee 
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hierop te bouwen woonhuizen zullen vanaf de Eelinkes worden ontsloten. De woningen dienen 

architectonisch aan elkaar verwant te zijn en bij voorkeur als een ensemble te worden ontworpen. Als dat 

niet haalbaar is dan zal de eerste woning bepalend zijn voor het ontwerp van de tweede. Voor de 

westelijke kavel geldt als basiskarakteristiek: traditioneel/eigentijds ensemble. 
De oostelijke kavel ligt meer verborgen. De zichtbaarheid vanuit de omgeving is beperkt. De verschillen 
tussen beide kavels maken het mogelijk om op beide locaties verschillende woonhuizen te projecteren. 
De belangrijkste samenhang is die met de directe omgeving. Voor de oostelijke kavel geldt als 
basiskarakteristiek: eigenzinnig, met respect voor de plek. 

 
Situering van de woning 
De plaats van de woning op de oostelijke kavel is bepaald door middel van een rechthoekig bouwvlak. Op 
deze kavel is dit vlak in de lengterichting van het perceel gelegd. Het vlak is op enige afstand van de 
randen gelegd, waardoor het hoofdgebouw op zijn plek de gewenste ruimte krijgt. Op de westelijke kavel 
is de positie van de woningen bepaald door een gevellijn die een verspringende situering van de beide 
woningen ten opzichte van de Eelinkes mogelijk maakt. 
 
Situering van vrijstaande bijgebouwen 
Vrijstaande bijgebouwen dienen samen met het hoofdgebouw een ruimtelijke eenheid te vormen. Dit 
betekent, dat de bijgebouwen in de directe omgeving van het hoofdgebouw moeten worden geplaatst. 
Hoofdvorm van de hoofdgebouwen 
Het hoofdgebouw op de oostelijke kavel moet zicht respectvol voegen in de bosachtige omgeving. Daarbij 
past een duidelijke hoofdvorm met een grote kap en een lage gootlijn. Gezocht moet worden naar een 
plattegrond die zich in de lengterichting van de kavel ontwikkelt. De nokrichting van de kap zal evenwijdig 
aan de lange zijde van de kavel moeten liggen.  
De twee hoofdgebouwen op de westelijke kavel hebben een eenvoudige hoofdvorm. Eén woning is met 
de lange gevel gericht op de Eelinkes, de andere met de korte gevel. De woningen bestaan uit maximaal 
twee bouwlagen en zijn voorzien van een kap.  
 
Hoofdvorm van de bijgebouwen 
De hoofdvorm van de bijgebouwen moet in harmonie zijn met die van de hoofdgebouwen. 
 
Kleur en materiaalgebruik 
Voor de oostelijke kavel geldt, dat toepassing gegeven zal moeten worden aan natuurlijke materialen en 
een daarbij passende kleurstelling. Gedacht kan worden aan gevels in een lichtbruine/grijsbruine 
baksteen of in blank hout. Wit en felle kleuren moeten worden vermeden. Kozijnen en ander houtwerk bij 
voorkeur blank uitgevoerd of anders in een gedekte kleur geschilderd. Voor het dak komen verschillende 
materialen in aanmerking, zoals een gebakken pan (niet geglazuurd, geen felle kleur), een lei en ook riet. 
Voor de westelijke kavel kan meer vrijheid worden geboden ook al dienen al te grote contrasten met de 
natuurlijke omgeving te worden vermeden.  
 
5.2. DE OPENBARE RUIMTE 
 
De inrichting van de openbare ruimte draagt in belangrijke mate bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het 
plan als geheel. Het beeldkwaliteitplan spreekt zich daarom ook uit over een belangrijk deel van die 
openbare ruimte: de ontsluitende wegen. 
 
Het plan wordt voor het verkeer ontsloten door een aantal wegen met een verhardingsbreedte van 5 
meter.  Aan  beide zijden van de weg bevinden zich grasstroken van wisselende breedte. Aan één zijde 
kunnen hier bomen in worden geplant; aan de andere zijde is ruimte voor kabels en leidingen. Ter plaatse 
van woonpercelen wordt de openbare ruimte begrensd door een haag van 1.40 m hoog die zo min 
mogelijk door inritten wordt onderbroken. De ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de openheid van 
het profiel (verharding en gras met bomen) en de consequente begrenzing met hagen. Het wegprofiel 
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staat ten dienste van alle verkeersdeelnemers. Er zijn geen aparte voetpaden. Er mag niet harder worden 
gereden dan 30 km/uur. (Bovenstaande beschrijving geldt niet voor de bestaande Eelinkes.) 
 
Op de particuliere percelen is voldoende ruimte voor het eigen parkeren. Bezoekers kunnen langs de weg 
en/of in de berm parkeren. 
 
Het bestratingsmateriaal bestaat uit gebakken klinkers. Eventueel kan de middenstrook worden 
geasfalteerd. Door de grasbermen worden beklinkende inritten naar de particuliere kavels aangelegd. 
Deze zijn maximaal 5 meter breed. De inritten van twee naast elkaar gelegen percelen worden niet 
gecombineerd. De onderlinge afstand zal tenminste 5 meter bedragen. 
 
5.3. PARTICULIERE TUINEN EN ERVEN 

 
Hoewel de inrichting van de particuliere tuinen en erven zeker zal bijdragen aan het ruimtelijke beeld dat 
zal ontstaan, wil dit beeldkwaliteitplan zich voor het grootste deel van het plan beperken tot een enkel 
aspect daarvan: de erfscheidingen en de inritten van de percelen aan de Laan van Napoleon. 

 
Bij de beschrijving van de inrichting van de openbare ruimte is het belang van een consequente 
begeleiding door hagen van het open wegprofiel (weg + bermen) al aangegeven. De hagen zijn reeds in 
een vroeg stadium gerealiseerd.  
Per woning is maar één opening met een breedte van maximaal 5 meter toegestaan. De inritten dienen 
tenminste 2.50 meter uit de zijdelingse perceelsgrens te worden geprojecteerd. Dit is om te voorkomen 
dat twee naast elkaar gelegen percelen hun inritten aaneensluitend projecteren, wat zou leiden tot een 
onderbreking van de haag van 6 meter. Per perceel is eventueel een tweede, smallere onderbreking van 
de haag mogelijk voor de voordeur. 
De openingen in de haag mogen worden afgesloten met een open hekwerk in een donkere kleur. Het 
hekwerk mag ten hoogste 1.40 meter hoog zijn, met uitzondering van eventuele hekposten, die een 
maximale hoogte van 1.80 meter mogen hebben. 
De oude haag langs de Eelinkes mag slechts op één plaats worden onderbroken voor de toegang naar een 
woning op de hoek Eelinkes-Kottenseweg. De andere woning krijgt een aansluiting op de Eelinkes via de 
bestaande doorgang. De bestaande haag hoeft daarvoor niet te worden doorsneden. 
 
De erfscheidingen op de zijdelingse perceelsgrenzen moeten bestaan uit beplanting die al dan niet langs 
een neutraal ogend open scherm wordt geleid. Hetzelfde geldt voor de achterste perceelsgrenzen. 
 
Bij de beschrijving van de 2 bijzondere woonhuizen is aangegeven, dat de allure die aan deze woningen 
wordt toegekend wordt versterkt door de zichtbaarheid vanaf de Kottenseweg via een groot en open 
voorterrein. Bij de reeds gerealiseerde, moderne villa is dit bewerkstelligd door de retentievijver. 
Omwille van dat uitgangspunt zal de zichtbaarheid van deze woonhuizen vanaf de Kottenseweg blijvend 
moeten worden gegarandeerd. Dit hoeft niet perse te betekenen, dat de voorterreinen volledig open 
moeten blijven. Een gedeeltelijke beplanting, waarbij een aantal boeiende en verrassende zichtlijnen op 
de woonhuizen ontstaat kan evenzeer een goede oplossing zijn. 
De inrichtingsplannen voor de twee voorterreinen behoeven in verband hiermee de goedkeuring van de 
aan te stellen supervisor. 
 
Voor de terreinafscheidingen geldt dat deze op een natuurlijke manier in het landschap moeten passen. 
Wit geschilderde hekken passen niet in dat beeld. 
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