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Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

gezien het vezoek van de eigenaren van de percelen nabij Scholtemaatweg 4 en nabij Vlaskampweg/
Sieverdinkweg in het buitengebied van winteiswijk, kadasúaal ¡erãnãieméente Wintärswijk, sectie c, nummer5331 en sectie D nummers 7254 en2o456,om medewerking te verlãÀe"n aan de wijziging van de bestemmingvan agrarisch naar de bestemming ,Natuu/.

collegebesluit

Gemeente Winterswijk

ReìnEente
Winterswijk

2017, nr. 1 19399 en 1 19398

ovenregende dat:

het wijzigingsplan "Natuurpercelen nabij Scholtemaatweg 4 en percelennabij Vlaskampweg/S ieverdinkweg" vastte stellen overeen komstig het plan zoals dat ter inzage heeft gelegen, een en ander zoals vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0294.WP17018G NATRPRLSVS-VA01 met bijbehorende bestanden waa rbij gebruik isgemaakt van een ondergrond welke is aan de GBKN-versie 10-2010.

Aldus op basis van het gemeente Winterswijk 2016' door het college van burgemeester enwethouders van de gemeente k besloten op 26 apnl 2017,

namens dezen on

de gemeenteraad op 28 februari 2011 het bestemmingsplan 'lntegrale heziening buitengebied winterswijk, heeftvastgesteld en dit bestemmingsplan ondertussen onherioepelijk iõ geworden; -

zij bevoegd zijn om met toepassing met het bepaalde in artikel 3.6 van de wet ruimtelijke ordening en hetbepaalde in artikel 35.2 van de plairegels van het geldende bestemmingsplan "lntegrale heziening buitengebiedwinterswijk" om onder voonruaarden dé bestemmin-g 'Agrarisch - cùtuurlanoschap' te wijzigen in de bestemming'Natuul,;

deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast voor het wijzigen van de bestemming op de door de initiatiefnemersvezochte percelen en dat uit_de ruimteli¡t<e onderbouwing,ioats opgenomen in dã toelichting vãn het
onderhavige wijzigingsplan.blijkt dat dit þlan voldoet aan ãe uoo*åãø"n zoats gesteld in dJptanregets en er ookoverigens geen beletselen bestaan tegen deze wijziging;

een ontwerp van dit wijzigingsplan op 7 maart 2017 is gepubliceerd in het Gemeenteblad (digítaal) en hetontwerpwijzigingsplan met ingang van I maart z01z gãdúrende zes weken ter inzage neeh g"etãgen gedurende
we.lke termijn belanghebbenden in de gelegenheid zij-n gestetd ronoéñng of schriftelijk, met betrekking tot hetontwerpplan, een zienswijze kenbaar té mãken;

er geen zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan zijn binnengekomen en er voldaan is aan het bepaalde in artikel3.6 van de Wet ruimtelijke ordening; -

gelet.op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht alsmede de geldende gemeentelijke
mandaatverordening;

besluiten:
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Ruimtelijke Ontwikketing


