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Gemeente Winterswijk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;
overwegende dat:
de gemeenteraad op 27 januari 2011 het bestemmingsplan ‘Integrale herziening buitengebied Winterswijk’
heeft vastgesteld;
dit bestemmingsplan onherroepelijk is geworden;
dit bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat waarbij het college van burgemeester en wethouders
de bevoegdheid heeft om gronden te wijzigen in een natuurbestemming en in het plan geringe
veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen aan te brengen;
zij in verband met een velling van houtopstand op het perceel Rauwershofweg 2 hebben ingestemd met een
herplant op een aantal elders gelegen percelen;
initiatiefnemer hiertoe enkele percelen heeft verworven, waarvan bebossing vanuit landschappelijk
perspectief verantwoord is;
de gezamenlijke oppervlakte van deze percelen voldoende is om te voldoen aan de eisen van de Boswet;
gelet op het toekomstig beheer en inrichting van deze percelen gekozen is voor de bestemming “Natuur”;
de begrenzing van de bestemming “Wonen” op het perceel Rauwershofweg vanwege de ligging van een
recent gerealiseerd bijgebouw buiten de bestemmingsgrens enigermate aangepast moet worden;
voor een verdere onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging wij verwijzen naar de toelichting van het
opgestelde wijzigingsplan;
een ontwerp van het wijzigingsplan op 5 augustus 2014 is gepubliceerd in de Staatscourant en de
Inforubriek van Achterhoek Nieuws en het ontwerp vervolgens zes weken ter inzage heeft gelegen;
er tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen zijn ingediend;

besluiten:
Met betrekking tot het wijzigingsplan “Boscompensatie Rauwershofweg 2” :
Het wijzigingsplan “Boscompensatie Rauwershofweg 2”, bestaande uit de geometrische bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0294.WP1404BGRAUWRSHFW2-OW01 met
bijbehorende bestanden vast te stellen overeenkomstig het ontwerpplan zoals dit ter inzage heeft gelegen,
waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is
ontleend aan de GBKN;
Aldus door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk
besloten op 30 september 2014,

namens dezen ondertekend,

Henk Vervelde
Juridisch beleidsmedewerker

