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Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; 

 

 

overwegende dat: 

 

 

 

de gemeenteraad op 27 januari 2011 het bestemmingsplan ‘Integrale herziening buitengebied 

Winterswijk’ heeft vastgesteld en dit bestemmingsplan ondertussen onherroepelijk is geworden; 

 

dit bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat waarbij het college van burgemeester en 

wethouders de bevoegdheid hebben om gronden te wijzigen in een natuurbestemming; 

 

wij van de provincie Gelderland op 3 augustus 2016 het verzoek hebben gekregen om gebruik te 

maken van deze wijzigingsbevoegdheid voor een aantal percelen in het buitengebied die betrokken 

zijn geweest bij de Herinrichting voor Winterswijk Oost; 

 

al eerder tijdens het proces van de herinrichting besloten is dat de natuurontwikkeling wenselijk is voor 

het gebied; 

 

de natuurontwikkeling past binnen ons Landschapsontwikkelingsplan (LOP); 

 

wij voor een verdere onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging verwijzen naar de toelichting van 

het opgestelde wijzigingsplan; 

 

een ontwerp van het wijzigingsplan op 19 december 2017 is gepubliceerd in het Gemeenteblad en in 

de inforubriek van Achterhoek Nieuws en het ontwerp vervolgens vanaf 20 december 2017 gedurende 

zes weken ter inzage heeft gelegen; 

 

er tijdens de terinzagelegging drie zienswijzen zijn ingediend; 

 

deze zienswijzen allen zijn ingetrokken, nadat met de indieners van de zienswijze over de inhoud van 

het wijzigingsplan en de zienswijze is gesproken; 

 

naar aanleiding van de gesprekken bijlage 2 ‘Schetsontwerp nieuw natuur’ als bijlage bij de toelichting 

is vervangen door een algemene factsheet over de doelstellingen in de diverse deelgebieden; 

 

er voldaan is aan het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening; 

 
  



 

       

 

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht alsmede de geldende 

gemeentelijke mandaatverordening; 

 
besluiten: 
 

het wijzigingsplan “Natuurpercelen Oost fase II” vast te stellen overeenkomstig het plan zoals dat ter 

inzage heeft gelegen, een en ander zoals vervat in het GML-bestand: 

NL.IMRO.0294.WP1611BGNATUUOOST2-VA01 met bijbehorende bestanden waarbij gebruik is 

gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN-versie 10-2010. 

 

Aldus op basis van het ‘Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2016’ door het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk besloten op 28 augustus 2018. 

 

namens dezen ondertekend, 

 

 
Wouter Oortman 

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 


