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Winterswijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

gezien het vezoek van de eigenaren van het perceel Schaapsweg 12-14 le Winterswijk, kadastraal bekend
gemeente Winterswijk, sectie D, nummers 6994 en 6764, om medãwerking te verlenen aan de wijziging van de
vorm en grootte van het bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen'. Déze wijziging maakt de realisatie van
een nieuw bijgebouw mogelijk in combinatie met de sloop van een voormalig agrâriãcñ oecrijfsgebouw en de
landschappelijke inpassing van het erf.

ovenruegende dat:

de gemeenteraad op 28 februari 2011 het bestemmingsplan 'lntegrale heziening buitengebied Winterswijk, heeft
vastgesteld 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 het
bepaalde in artíkel 35.1 van de planregels van h.et geldende bestemmingsplan "lntegrále hezieniñg buitengebied
Winterswijk" om onder voorwaarden dè plaats, ligging en/of afmeting vai bestemmiñgsgrenzen te úi¡zigeni

deze wìjzigingstevoegdheid wordt toegepast voor het wijzigen van de vorm en grootte van het bestemmingsvlak
met het adres Schaapsweg 12-14 en dat uit de ruimtelijke õnderbouwing, zoalsãpgenomen in de toelichtiñg u"n
het onderhavige wijzigingsplan blijkt dat dit plan voldoei aan de voorwaàrden zoaijgestetd in de ptanregelg-en er
ook overigens geen beletselen bestaan tegen deze wijziging;

een ontwerp van dit wijzigingsplan op 14 maart 2017 is gepubliceerd in het Gemeenteblad (digitaal) en het
ontwerpwijzigingsplan met ingang van 15 maart2017 gedurende zes weken ter inzage neeìt jetegán gedurende
we.lke termijn belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld mondeling of schriftelijk, met OätreÉf¡nj tot tret
ontwerpplan, een zienswijze kenbaar te maken;

er geen zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan zijn binnengekomen en 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;
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het wijzigingsplan "Schaapsweg 12-14', vast te stellen overeenkomstig het plan zoals dat ter inzage heeft
gelegen, een en ander zoals vervat in het NL.rMRO.0294.WP1 702BGSC HMPSWI2-V401, met
bijbehorende bestanden waarb ij gebruik is van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN-versie
10-2010.

Aldus op basis van het it gemeente Winterswijk 2016'door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente besloten op 1 mei2017,
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