
 

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; 

 

gezien het verzoek van mevrouw F.H.H. Prinsen 

 

wonende op het adres Morskers Driehuisweg 18,  

 

in woonplaats Winterswijk Meddo; 

 

gedagtekend d.d. 3 augustus 2021, 

 

waarbij omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als burgerwoning 

(plattelandswoning), 

 

op het perceel kadastraal bekend als gemeente Winterswijk,  

sectie S nummer  906 

en plaatselijk bekend als Morskers Driehuisweg 12 en 14 te Winterswijk Meddo; 

 

Besluiten te verlenen 

 

- de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van de op 

grond van het bestemmingsplan toegestane agrarische bedrijfswoning als burgerwoning (plattelandswoning) 

(artikel 2.1, lid 1, onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gelezen in samenhang met artikel 2.12 lid 1 

aanhef sub a en onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).  

 

Onderdeel van het besluit vormen de bijgevoegde overwegingen en de daarbij gevoegde bijlagen, waarin de planologische 

basis voor dit besluit is opgenomen. De overwegingen bij dit besluit zijn daarbij aan te merken als de ruimtelijke 

onderbouwing van dit besluit.  

 

 

 

 

 

Winterswijk, 29 oktober 2021 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

T. Schopman 

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 

  

  Omgevingsvergunning 
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)  

   

    zaaknummer  2021-001607 
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Overwegingen 

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

 

Het geldende bestemmingsplan 

Het geldende bestemmingsplan voor het perceel met het adres Morskers Driehuisweg 12-14 is het plan ‘Integrale 

herziening buitengebied Winterswijk (vastgesteld in 2011). In dat plan heeft deze locatie de bestemming ‘Agrarisch – 

Cultuurlandschap’ met een bouwvlak. Dit betekent dat ter plaatse een agrarisch bedrijf gevestigd mag zijn met een 

agrarische bedrijfswoning. Het gebruik van deze bedrijfswoning als burgerwoning is niet bij recht toegestaan. Het 

bestemmingsplan bevat ook geen flexibiliteitsbepaling op grond waarvan dit gebruik alsnog mogelijk gemaakt kan worden.  

De term ‘burgerwoning’ wil hierbij zeggen dat de woning bewoond wordt door een derde die geen ruimtelijk relevante band 

heeft met het bijbehorende agrarische bedrijf. Dit type gebruik wordt ook wel aangeduid als de ‘plattelandswoning’.  

 

De Omgevingsvisie Buitengebied 

De Omgevingsvisie Buitengebied geeft aan dat ruimte geboden kan worden voor functiemenging op bestaande erven in 

het buitengebied. De Omgevingsvisie geeft aan dat maatwerk wordt nagestreefd bij een ‘ongewone mix van activiteiten’ 

waar we als gemeente evenwel positief tegenover staan. Het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als 

plattelandswoning is een dergelijke ongewone mix van activiteiten waar we positief tegenover staan. Dit in lijn met eerdere 

besluiten tot medewerking aan het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning. Hierbij maken wij wel 

de kanttekening dat de bewoner van deze plattelandswoning zich er bewust van moet zijn dat zijn woning geen wettelijke 

bescherming geniet tegen de geur die afkomstig is van het bijbehorende bedrijf. Ook moet de drijver van de agrarische 

inrichting zich er bewust van zijn dat er geen mogelijkheid zal worden geboden voor het toevoegen van een tweede 

bedrijfswoning op het perceel mocht de behoefte daaraan zich voordoen. Om die behoefte in te kunnen vullen zal gebruik 

gemaakt moeten worden van de op basis van het bestemmingsplan toegelaten bedrijfswoning. Omdat deze 

omgevingsvergunning de onderliggende bestemming niet wijzigt kan ook te allen tijde de woning weer als agrarische 

bedrijfswoning in gebruik worden genomen.  

 

Luchtkwaliteit 
Deze omgevingsvergunning voorziet in een afwijking van het vigerende bestemmingsplan. Een besluit daartoe moet 

voldoen aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening zoals blijkt uit de aanhef van het eerste lid van artikel 2.12 van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De plattelandswoning wordt niet wettelijk beschermd als het gaat om het 

aspect geur voor zover dat de geur betreft die afkomstig is van het bijbehorende bedrijf. Met bijbehorend wordt hier 

bedoeld het agrarische bedrijf dat wordt uitgeoefend binnen het bouwvlak waarin de plattelandswoning is gelegen. De 

aanduiding van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning wijzigt de geurgevoeligheid van de woning niet als het 

gaat om de geur afkomstig van agrarische bedrijven van derden. Wel moet er in het kader van de goede ruimtelijke 

ordening sprake zijn van een aanvaardbaar woon- een leefklimaat. Verwacht wordt dat de luchtkwaliteit voldoet aan de 

daaraan te stellen eisen en dat geen sprake is van overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. Het woon- en leefklimaat is 

daarom niet in het geding. 

 

Overige ruimtelijk relevante aspecten 

Naast het belang van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zijn ook de aspecten ecologie, cultuurhistorie, archeologie, 

landschap, externe veiligheid, bodemkwaliteit en water meegewogen bij dit besluit. Dit besluit ziet enkel op een ander 

gebruik van een nu al feitelijk aanwezige woning. Dit maakt dit besluit geen relevant effect heeft op de hiervoor benoemde 

aspecten.  

 

Verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad 

Een afwijking van een bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3o Wabo kan alleen worden toegepast 

wanneer daarvoor een verklaring van geen bedenkingen is verleend door de gemeenteraad. Dat kan op grond van artikel 

2.27 lid 1 Wabo een specifieke verklaring van geen bedenkingen zijn voor een specifiek geval, maar de raad kan ook 

categorieën van gevallen aanwijzen waarin de verklaring niet is vereist. In dit geval is een door de raad aangewezen 

categorie van gevallen van toepassing zodat een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Het betreft de in 2014 

door de raad aangewezen categorie van gevallen voor projecten die in overeenstemming zijn met door de raad 

vastgestelde ruimtelijke kaders zoals een beleidsnota, stedenbouwkundige visie, structuurvisie, gebiedsvisie, masterplan 

of projectplan. In dit gaat het om een omgevingsvergunning die past binnen de kaders van de Omgevingsvisie 

Buitengebied. De afwijkingen van het geldende bestemmingsplan die nodig zijn om het gebruik als plattelandswoning 

mogelijk te maken past daarmee binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. Het college van burgemeester en 

wethouders heeft daarbij invulling gegeven aan de beoordelingsvrijheid die binnen de door de raad gestelde kaders wordt 

gegeven als het gaat om de mix van activiteiten binnen dit bestaande erf.  

 

  



 

 

Procedure 

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals benoemd in paragraaf 3.3 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Publicatie van het ontwerpbesluit heeft plaatsgevonden op 10 september in de 

Staatscourant, www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerpbesluit inclusief bijbehorende Ruimtelijke onderbouwing heeft 

van 11 september gedurende zes weken tot en met 22 oktober ter visie gelegen. Het ontwerpbesluit was ook 

raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl via het planidentificatienummer NL.IMRO.0294.OV2109BGMORDHW1214-

OW01. 

 

Beroep 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 

Tegen de verleende vergunning kan beroep worden ingesteld tegen het besluit. Het beroepschrift moet in 

tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 90230, 6800 EM 

Arnhem. 

 

Het besluit treedt op vrijdag 17 december 2021 in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om 

voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de 

bovengenoemde rechtbank. 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6290467

Aanvraagnaam Mevrouw ten Holder-Prinsen

Uw referentiecode -Geen

Ingediend op 03-08-20213 augustus 2021

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving wijziging bestemming in plattelandswoning

Opmerking Geen bouwwerkzaamheden alleen bestemming veranderen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Ja

Bijlagen die later komen eventueel noodzakelijke toelichting

Bijlagen n.v.t. of al bekend NVT

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Winterswijk

Bezoekadres: Stationsstraat 25 te Winterswijk
 

Postadres: Postbus 101
7100 AC Winterswijk

Telefoonnummer: 0543-543543

Faxnummer: 0543-543065

E-mailadres: gemeente@winterswijk.nl

Website: www.winterswijk.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten
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Aanvrager
1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters F.H.H.

Voorvoegsels -Geen

Achternaam Prinsen

2 Verblijfsadres

Postcode 7104BT

Huisnummer 18

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Morskers Driehuisweg

Woonplaats Winterswijk Meddo

3 Correspondentieadres

Adres Morskers Driehuisweg 18

7104BT Winterswijk Meddo

5 Toelichting bij persoonsgegevens

Toelichting aanvraag ivm verkoop woning

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag.
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Locatie
1 Adres

Postcode 7104BT

Huisnummer 12

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Morskers Driehuisweg

Plaatsnaam Winterswijk Meddo

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie voormailge bedrijfswoning, nu particulier bewoond
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

de voormaile bedrijfswoning zal als plattelandswoning 
particulier gebruikt worden door de kopers

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Particulier gebruik sinds tientallen jaren

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Idem particulier gebruik maar dan met bestemming 
plattelamdswoning

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

Geen alleen bestemming wijzigen

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document
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Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?

0
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