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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
De gemeente Winterswijk werkt samen met de buurtschappen aan een nieuwe 
omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie vormt het kader voor (vooral) planologische 
ontwikkelingen binnen de gemeente ten behoeve van de leefomgeving: 

 Als kader voor het actualiseren van bestemmingsplannen 

 Als kader voor individuele aanvragen, wanneer deze niet passen binnen het geldend 
direct bindende planologisch kader (bestemmingsplan). 

 
Een omgevingsvisie is een goed instrument om een ruimtelijk beeld neer te zetten voor de 
lange termijn en wordt vastgesteld door het bevoegd gezag: de gemeenteraad. Het zorgt voor 
samenhang op diverse thema’s met ruimtelijke consequenties en raakt de totale 
leefomgeving. Juist die integratie draagt bij aan een vitaal en toekomstbestendig buitengebied 
van Winterswijk. 
 
Het opstellen van de visie gebeurt op een projectmatige wijze (zie onderstaande figuur), 
waarin vier fases zijn te onderscheiden: voorbereidingsfase, inventarisatiefase, ontwerpfase 
en vaststellingsfase. De eerste twee fases zijn afgerond. 
 

 
Figuur 1 Processtappen Omgevingsvisie Buitengebied (rode lijn: huidige stand van zaken) 

 
In het plan van aanpak is opgenomen dat op basis van de informatie uit de inventarisatiefase 
een kaderstelling wordt opgesteld ten behoeve van het traject om te komen tot een concept-
omgevingsvisie als resultaat van de ontwerpfase. De inventarisatiefase kenmerkte zich door 
het ophalen van wensen/meningen en toekomstbeelden uit alle geledingen van de 
maatschappij. Er zijn vijf informatieavonden georganiseerd waar 2200 meningen zijn 
opgehaald, 25 belangenorganisaties zijn geïnterviewd en 38 beleidsdocumenten van diverse 
overheden zijn geanalyseerd. Die uitkomsten zijn vastgelegd in drie documenten (losse 
bijlage): 

 ‘Interviews belangenorganisaties’ 

 ‘Inloopavonden buurtschappen’ 

 ‘Beleidsinventarisatie’ 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat het huidige beleid van de gemeente op veel punten aansluit op 
de wensen van bewoners en belangenorganisaties uit het buitengebied. Op enkele punten 
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moeten keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld als het gaat over de ruimtelijke consequenties 
van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (windmolens, zonnepanelen, 
biogasinstallaties). 
 
Een belangrijk onderdeel van de inventarisatiefase waren de vijf inloopavonden. Op die 
avonden is de mening van bewoners van het buitengebied opgehaald aan de hand van 
diverse thema’s. In het document naar aanleiding van die avonden is kwantitatief opgehaald 
waar volgens bewoners van het buitengebied de focus op moet liggen. De belangrijkste 
thema’s waren: 

 Ruimte bieden voor woningsplitsing om: 
o Leegstaande panden te herbestemmen; 
o Realisatie van betaalbare wooneenheden voor bepaalde doelgroepen, vooral 

jongeren 

 Ruimte bieden voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven 

 Uitbreiding van agrarische bedrijven is mogelijk, mits dit samengaat met de 
leefbaarheid van het gebied. 

 Het fraaie Winterswijkse coulisselandschap wordt hoog gewaardeerd en verdient een 
goede bescherming. 

 Digitale bereikbaarheid (glasvezel) is een must; 

 De kwantiteit van de bestaande infrastructuur is op orde. De kwaliteit van de wegen, 
met name fietspaden, is minder; 

 Het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen is een goede optie. Hoewel 
er ook voorstanders zijn, is het plaatsen van windmolens niet gewenst.    

 
De ontwerpfase start met het bepalen binnen welke kaders de omgevingsvisie verder inhoud 
krijgt. Daarom is de voorliggende kaderstellende startnotitie opgesteld.  
 

1.2 Focus voorliggende kaderstelling: waar gaat het om? 
Het resultaat van deze startnotitie zijn beslispunten (doorlopend genummerd en 
donkerblauw weergegeven) die zich focussen op de tegenstrijdigheden in belangen die in 
de inventarisatiefase naar voren zijn gekomen (zie losse bijlage I: Analyse inventarisatiefase). 
Het uitgangspunt is dat de overeenkomstige belangen de komende jaren houdbaar zijn en 
zullen in de uiteindelijke omgevingsvisie terugkomen. Deze aspecten komen in de 
kaderstellende startnotitie in mindere mate terug.  
 
De conclusie van die inventarisatie is dat inhoudelijk het huidige beleid van de gemeente 
Winterswijk behoorlijk aansluit op de wensen van belangenorganisaties en meningen van 
bewoners van het buitengebied. Ofwel: er moet ruimte zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen 
passend binnen de kwaliteiten van het fraaie Winterswijkse landschap. De huidige praktijk 
laat zien dat dit vaak maatwerk is. De nieuwe omgevingsvisie moet vooral een werkbaar 
kader zijn dat daar invulling aan kan geven. Bewoners van het buitengebied hebben duidelijk 
kenbaar gemaakt dat de hoeveelheid regels zoveel mogelijk beperkt moet worden. Regel 
alleen datgene dat maatschappelijk ook echt nodig is. Het is een opgave om in de nieuwe 
omgevingsvisie hier ook echt invulling aan te geven zonder dat dit ten koste gaat van de 
maatschappelijke rol van de gemeentelijke overheid.   
 
Daarnaast laat het huidige beeld zien dat er geen grootschalige ontwikkelingen aan de orde 
zijn, zoals nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructurele ingrepen. Het gaat 
vooral over het behouden en ontwikkelen van leefbaarheid. 
 
Ondanks het overeenkomstige beeld dat de inventarisatie laat zien moet er op een aantal 
thema’s wel keuzes gemaakt worden. Dan gaat het om de volgende dilemma’s: 
 

 Wonen: waar, voor wie en onder welke voorwaarde kunnen nieuwe wooneenheden 

worden toegevoegd aan het buitengebied? Dit in relatie tot demografische 

ontwikkelingen en de huidige woningvoorraad en de wens van bewoners van het 

buitengebied om woningsplitsing eenvoudig mogelijk te maken;  

 Landschap en cultuurhistorie: wanneer mag en kan er sprake zijn van nieuwbouw? 

Dit ook ten opzichte van herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle 
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gebouwen. Uit de inventarisatiefase blijkt dat nieuwbouw in sommige gevallen een 

meerwaarde kan zijn. Dit ten opzichte van het huidige beleid van de gemeente, dat in 

veel gevallen erg terughoudend is met betrekking tot dit thema: ‘de verstening van 

het landschap’; 

 Niet agrarische bedrijvigheid: In welke mate kan niet-agrarische bedrijvigheid zich 

vestigen in het buitengebied en hoe verhoudt dit zich tot de ontwikkeling van 

bestaande bedrijventerreinen, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht? 

 Functieverandering: Hoe groot is de opgave als het gaat om (vrijkomende) agrarische 

bebouwing wanneer hier geen nieuwe functie voor is en verpaupering op de loer ligt? 

Wie pakt deze opgave op en op welke wijze?  

 Landbouw: tot in welke mate kan de agrarische sector zich blijven ontwikkelen in 

combinatie met de consequenties ervan (milieu, volksgezondheid, dierenwelzijn en 

landschap). Zowel voor grondgebonden en niet-grondgebonden agrarische bedrijven.  

Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder een ‘megastal’? 

 Zorg: welke ruimte is er in het buitengebied voor initiatieven op het gebied van zorg? 

Dit in relatie tot het huidige zorgaanbod; 

 Detailhandel: de hoofdlijn voor dit thema is duidelijk. Het gemeentelijk beleid zet in op 

het goed functioneren van het kernwinkelgebied. Ontwikkelingen daarbuiten mogen 

hier niet ten koste van gaan. In het huidige beleid is de verkoop van streek- en ter 

plaatse geproduceerde producten mogelijk. In hoeverre is er (ondergeschikt aan een 

hoofdfunctie) nog ruimte voor andere vormen van detailhandel?  

 Horeca: in welke mate is het toevoegen zelfstandige van horecafaciliteiten in het 

buitengebied gewenst? Moet het verbod op het toekennen van locaties voor feesten 

en partijen in stand blijven? 

 Verblijfsrecreatie: welke ruimte krijgen mini-campings om zich door te ontwikkelen? Is 

het nodig de koppeling van een nieuwe mini-camping alleen bij een agrarische bedrijf 

of NSW-landgoed van waaruit beheer plaats vindt in stand te houden? Wat is de 

omvang van het maximaal aantal plaatsen voor een mini-camping? 

 Duurzaamheid: op welke wijze wordt de doelstelling om op termijn energieneutraal te 

zijn gerealiseerd? Door windmolens, zonnepanelen (in het veld) en/of door 

biogasinstallaties? 
 

1.3 Plangebied 
Op de onderstaande kaart is het plangebied weergegeven. Het omvat het totale buitengebied 
van Winterswijk. De kern Winterswijk (inclusief bedrijventerreinen) maakt geen onderdeel uit 
van dit plan. Daarvoor geldt de ‘Structuurvisie Kom Winterswijk’. Voor het maken van 
beleidskeuzes zijn de plangrenzen niet ‘hard’. Bij het maken van die keuzes is het van belang 
rekening te houden met effect hiervan op gebieden buiten het plangebied. Denk aan de kern 
Winterswijk. 
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1.3 Leeswijzer 
Een omgevingsvisie beschrijft het gewenste (ruimtelijk) beeld over circa 10 jaar. Daarom 
begint deze kaderstellende startnotitie in hoofdstuk 2 met het ‘herkennen’ van de 
belangrijkste trends en ontwikkelingen die dat beeld grotendeels gaan bepalen. Vervolgens 
volgt per thema een kaderstelling. Als eerste is een strategische kaderstelling geformuleerd. 
Elke thema sluit af met beslispunten. Die geven antwoord of het gemeentelijk beleid moet 
worden doorgezet, bijgesteld, genuanceerd of aangevuld. 
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2. Trends en ontwikkelingen 
 

2.1 Inleiding 
Hoewel de toekomst onzeker is, kunnen nu bekende trends en ontwikkelingen een inschatting 
geven over een toekomstbeeld over pak en beet 10 jaar. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de 
trends en ontwikkelingen. Dit met een doorkijk naar het effect ervan op het buitengebied van 
Winterswijk. Inspelen hierop is noodzakelijk voor een vitaal en leefbaar buitengebied.  
 
Onderzoeksinstituut Alterra uit Wageningen presenteerde in mei 2015 een trendverkenning 
voor gemeenten met veel landelijk gebied. Hieruit kwamen vijf trends naar boven die ook 
goed omschrijven welke trends er in het buitengebied van Winterswijk zichtbaar zijn. 
  

2.2 Van productielandschap naar multifunctioneel landelijk gebied 
Waar vroeger de overgrote meerderheid van de inwoners in het buitengebied in de landbouw 
werkzaam was is dit nu niet meer zo. Door schaalvergroting is het aantal agrarische bedrijven 
in heel Nederland tussen 1950 en 2012 met 83% afgenomen, en kregen ook niet-agrarische 
spelers de ruimte. Zo is er landelijk een toename te zien in het aantal niet-agrarische 
bedrijven, recreatie, natuurontwikkeling en (zorg) initiatieven op het platteland. Dit zijn 
losstaande initiatieven of nevenactiviteiten van de agrariërs zelf. Van een agrarisch 
productielandschap veranderd het buitengebied dus steeds meer in een gebied waar op grote 
schaal functiemenging plaatsvindt. De stoppende bedrijven leidt tot een leegstand van stallen 
van voormalige landbouwbedrijven. Dit draagt niet bij aan een goede kwaliteit van de 
leefomgeving.  
 

2.3 Schaalvergroting en hang naar kleinschaligheid 
Met schaalvergroting aan de ene kant en de hang naar kleinschaligheid aan de andere kant is 
dit een trend die eigenlijk twee kanten uit gaat. Als er bijvoorbeeld gekeken wordt naar de 
landbouw dan zijn er aan de ene kant agrarische bedrijven die steeds verder uitbreiden om 
mee te kunnen concurreren op de wereldmarkt, terwijl er aan de andere kant ook agrarische 
ondernemers zijn die juist bewust kiezen voor een kleinschaligere aanpak, en zich 
bijvoorbeeld meer richten op biologische productie en het verkorten van de keten tussen boer 
en consument.  
 
Ook wat betreft openbare voorzieningen is te zien dat er enerzijds kleine openbare 
bibliotheken, zorginstellingen, scholen en buurthuizen moeten sluiten en worden geclusterd in 
de grotere kernen op het platteland. Terwijl de tegenhanger is dat er lokale initiatieven 
ontstaan zoals zorgcoöperaties, workshops bij mensen thuis, of bijvoorbeeld een publieke 
boekenkast op straat.  
 

2.4 Technische innovatie verandert het landelijk gebied 
Technische innovaties, zoals de vergaande digitalisering hebben de afgelopen decennia een 
grote rol gespeeld bij de veranderingen in het landelijk gebied. Verwacht wordt dat deze trend 
nog tientallen jaren zal voortduren. Voorwaarde is dan wel een hoogwaardige 
breedbandverbinding op elke locatie. Doormiddel van thuistechnologie kunnen ouderen 
bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen, ook kunnen technologische ontwikkelingen nieuwe 
mogelijkheden bieden op het gebied van mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan het beter 
afstemmen van vraag- en aanbod in het OV-netwerk. Verder is het mogelijk dat de behoefte 
aan (nuts) voorzieningen veranderd en er huishoudens komen zonder aansluiting op het gas- 
of rioleringsnet. Daarnaast kunnen technische innovaties een enorme invloed hebben op de 
landbouwbedrijven zelf. Dit leidt tot nieuwe verschijningsvormen zoals onbemande voertuigen 
op het land, andere grotere bedrijfsgebouwen en bijvoorbeeld installaties voor het 
opwaarderen van restproducten.  
 

2.5 Kwaliteit leefomgeving onder druk o.a. demografie 
Een andere trend die zichtbaar is, is de toenemende druk op de kwaliteit van de 
leefomgeving. Door de economische crisis en de daarbij horende bezuinigingen is er een 
krimpend budget voor (overheids-) investeringen in het landelijk gebied. Daarnaast zorgen 
bevolkingskrimp en bezuinigingen er ook voor dat veel buurtvoorzieningen moeten sluiten om 
zich te clusteren in de grotere kernen.  
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Het is belangrijk om de demografische ontwikkelingen te volgen om ruimtelijke ontwikkelingen 
te kunnen ‘plannen’. Niet alleen de hoeveelheid inwoners zijn hierin belangrijk maar ook de 
leeftijdsverdeling en de grootte van de huishoudens. 
 
2.5.1 Aantal inwoners 2005-2015 
Op één januari 2015 telde de gemeente Winterswijk 28.974 inwoners. Hiervan wonen er 5355 
in het buitengebied en de overige 23.619 in de kern. Ongeveer 18,5% van het totaal aantal 
inwoners van de gemeente Winterswijk woont in het buitengebied. 
 
Het aantal inwoners in het buitengebied van Winterswijk is vanaf januari 2005 gedaald van 
5490 inwoners naar 5355 in januari 2015. Dit is een daling van ongeveer 2,5% tussen 2005 
en 2015. De grafiek laat een daling zien t/m 2010. Daarna blijft het aantal inwoners tot 2015 
stabiel.  De trend laat, zoals gezegd, een kleine daling zien (figuur 2). 
 

 
Figuur 2 Inwoners buitengebied Winterswijk 

 
Ook de kern van Winterswijk heeft te maken met schommelingen in inwoneraantal met 
overwegend een dalende trend (2005: 23.773 – 2015: 23.619). Wel is in de kern de daling 
procentueel minder dan in het buitengebied. 
 
2.5.2 Inwonersprognose 
De hier genoemde bevolkingsprognoses hebben betrekking op de totale gemeente en niet 
alleen het buitengebied. De bevolkingsprognose 2013-2040 van het Planbureau voor de 
Leefomgeving geeft aan dat minimaal tot 2030 de bevolking in Winterswijk (incl. de kern) elk 
jaar redelijk stabiel blijft (-2,5% tot 2,5%). Het is de verwachting dat het aantal inwoners 
daarna sneller daalt. 
 
De bevolkingsprognose 2012 van de provincie Gelderland verwacht tussen 2015 en 2020 een 
daling van het aantal inwoners in Winterswijk van 0,6%. Tussen 2020 en 2025 wordt een 
stijging van 1,6% verwacht. Tussen 2025 en 2030 wordt wederom een stijging verwacht, dit 
keer 1,1%. Na 2030 vindt er nog een kleine stijging plaats. Vanaf 2035 wordt verwacht dat de 
omvang van de bevolking af gaat nemen (zie figuur 3). 
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Figuur 3 Bevolkingsprognose - bevolkingsprognose 2012 provincie Gelderland 

 
2.5.3 Aantal huishoudens tussen 2005 en 2015 
Op 1 januari 2015 telde de gemeente Winterswijk 12.460 huishoudens. In de kern zijn dit er 
10.448 tegenover 2012 in het buitengebied. Kortom 16,1% van het aantal huishoudens in de 
gemeente Winterswijk bevindt zich in het buitengebied. 
 
Het aantal huishoudens in het buitengebied Winterswijk is vanaf januari 2005 gestegen van 
1857 naar 2012 in januari 2015, kortom een stijging van ongeveer 8,3% tussen 2005 en 
2015. In figuur 4 is deze stijging duidelijk zichtbaar. 
 

 
Figuur 4 Huishoudens buitengebied Winterswijk 

 
2.5.4 Huishoudensprognose 
De prognoses hebben betrekking op de gemeente Winterswijk als geheel en niet specifiek op 
het buitengebied. Voor het buitengebied zijn deze gegevens niet beschikbaar. 
 
De bevolkingsprognose 2013-2040 van het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat 
vanaf 2016 het aantal huishoudens in Winterswijk (incl. kern) zal toenemen met 2,5% tot 
10%. Deze stijging is jaarlijks en dit houdt volgens de prognose aan tot minimaal 2040. 
 
Ook de bevolkingsprognose 2012 van de provincie Gelderland verwacht een stijging van het 
aantal huishoudens in Winterswijk. Tussen 2015 en 2020 stijgt het aantal huishoudens naar 
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verwachting met 2,1%. Tussen 2020 en 2025 wordt verwacht dat deze stijging doorzet met 
ongeveer 4,2%. Tussen 2025 en 2030 zet deze stijging zich verder door met ongeveer 2,1%. 
Kortom de verwachting van de provincie Gelderland is dat het aantal huishoudens minimaal 
tot en met 2030 zal gaan stijgen. Verwacht wordt dat na 2030 deze stijging zich om zal zetten 
in een daling. Onderstaande figuur geeft de huishoudens prognose volgens de 
‘Bevolkingsprognose 2012 provincie Gelderland’ weer. 
 

 
Figuur 5 Huishoudensprognose – bevolkingsprognose 2012 provincie Gelderland 

  
Zoals hiervoor beschreven is neemt het aantal huishoudens in het buitengebied toe, terwijl 
het inwonersaantal licht daalt. De toename in het aantal huishoudens is een landelijke trend 
en heeft alles te maken met het feit dat de gemiddelde grootte van de Nederlandse 
huishoudens de afgelopen decennia is gedaald (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2013). Het Nationaal kompas (2010) onderscheid een aantal belangrijke 
oorzaken voor de sterke daling van de huishoudensgrootte de afgelopen eeuw: 

 Het gezin is sterk geïndividualiseerd. Niet tot het kerngezin behorende personen 
zijn zelfstandige huishoudens gaan vormen. Rond 1900 waren kostgangers en 
inwonend personeel nog vrij gebruikelijk, tegenwoordig niet meer. 

 Het gemiddeld kindertal van gezinnen is sterk teruggelopen. 

 Het aantal jongeren dat eerst een tijd alleen gaat wonen na verlaten van het 
ouderlijk huis, is toegenomen. 

 Het aantal echtscheidingen is toegenomen, met name vanaf het begin van de 
jaren zeventig. 

 Het ongehuwd samenwonen neemt toe. Deze relaties hebben een grotere 
ontbindingskans. 

 
De gemiddelde leeftijd van de bevolking is toegenomen (zie vergrijzing). Ouderen wonen in 
gemiddeld kleinere huishoudens dan personen uit andere leeftijdsgroepen. Vooral het aantal 
alleenstaande oudere weduwen is sterk gegroeid. 
 
2.5.5 Leeftijdsverdeling  
Naast het aantal inwoners en de huishoudensontwikkeling is leeftijdsverdeling een 
demografisch aspect die hier nader belicht wordt. 
 
Figuur 6 geeft hier een overzicht van voor het buitengebied van Winterswijk. Vervolgens is 
ook per buurtschap in beeld gebracht hoe de leeftijdsverdeling de afgelopen 10 jaar is 
veranderd. 
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Figuur 6 Leeftijdsverdeling buitengebied Winterswijk 

 
In de grafiek is af te lezen dat de leeftijdsgroepen 0-14 (-22,9%) en 25-39 (-40,5%) het sterkst 
zijn gedaald tussen 2005 en 2015. De leeftijdsgroepen die over het algemeen een stijging 
door hebben gemaakt zijn 55-64 (19,8%), 65-74 (27,9%) en 15-24 (17,7%). De leeftijdsgroep 
40-54 steeg tot aan 2011, daarna is er een daling te zien. Tot slot is te zien dat de 
leeftijdsgroep 75+ in een stijgende trend zit. Wel is deze stijging erg geleidelijk (14,2%). 
  
De samenloop van de stijging van ouderen en daling van jongeren zorgt voor vergrijzing en 
ontgroening van de bevolking. Wat opvalt is dat de leeftijdsgroep 15-24 wel een stijging door 
heeft gemaakt. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk voornamelijk te maken met het feit dat 14 
jarigen in deze periode 15 zijn geworden, een verschuiving. De bevolking in het buitengebied 
van Winterswijk bevat steeds minder jongeren en steeds meer ouderen. De stijging van het 
aantal 65-plussers heeft te maken met het feit dat mensen steeds ouder worden door 
toenemende verbetering in bijvoorbeeld de zorg, voeding en huishoudvesting. Hierdoor wordt 
sterfte uitgesteld en blijven er meer mensen op hoogbejaarde leeftijd leven. Hoewel de 
leeftijdsverdeling sterk aan verandering onderhevig is, blijft de totale bevolking vrij stabiel met 
kleine schommelingen (zie ook paragraaf 3.2), wel is er een dalende trend zichtbaar. 
 
2.5.6 Leeftijdsontwikkeling 
De prognoses met betrekking tot de leeftijdsontwikkeling hebben betrekking op de gemeente 
Winterswijk als geheel en niet specifiek op het buitengebied. 
 
Het ‘Planbureau voor de Leefomgeving’ heeft een prognose samengesteld van het aandeel 
65-plussers in Winterswijk. Volgens deze prognose is tot 2026 het aandeel 65-plussers 
tussen de 20 en 25%. Vanaf 2026 is dit 25 tot 30%, kortom een stijging. Vanaf 2039 zal dit 
aandeel stijgen tot boven de 30%. 
 
Ook de ‘Atlas Achterhoek’ geeft een stijging van het aantal 65-plussers aan. Dit gaat om de 
periode tussen 2012 en 2030 (figuur 7). Op de kaart is te zien dat in zo goed als heel het 
buitengebied het aantal 65-plussers toe gaat nemen tussen 2012 en 2030. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-14 1107 1105 1117 1062 1053 1003 985 961 931 914 853

15-24 560 546 535 553 563 577 584 610 623 643 659

25-39 898 842 807 742 691 646 601 571 546 540 534

40-54 1259 1321 1363 1379 1387 1399 1400 1397 1396 1370 1333

55-64 722 737 755 764 800 807 837 862 858 874 865

65-74 537 508 486 500 511 526 545 572 600 647 687

75+ 371 394 402 405 390 402 407 405 404 404 424
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Figuur 7 Toename 65-plussers per buurt (2012-2030) – Atlas Achterhoek Vitale Leefomgeving 

 
De ‘Bevolkingsprognose Gelderland 2012’ is tot de volgende prognose gekomen omtrent de 
leeftijdsverdeling van de gemeente Winterswijk (figuur 8). 
 

 
Figuur 8 Prognose leeftijdsverdeling Winterswijk – Bevolkingsprognose Gelderland 2012 

   
Leeftijdsgroep 0-14:  Deze leeftijdsgroep neemt af tot tenminste 2025. Na 2025 neemt 

deze groep toe tot 2040 waarna de groep weer daalt. 
Leeftijdsgroep 15-24:  Deze leeftijdsgroep blijft het meest stabiel met overwegend een 

kleine daling tot 2040 gevolgd door een lichte stijging. 
Leeftijdsgroep 25-39:  Naar verwachting stijgt deze groep tot 2030 gevolgd door een daling 

tot tenminste 2045. 
Leeftijdsgroep 40-54: Een forse daling tot 2030 gevolgd door een stijging tot ten minste 
2045. 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

0-14 4.803 4.402 4.388 4.507 4.693 4.724 4.581

15-24 3.141 3.137 3.024 2.774 2.699 2.678 2.745

25-39 4.399 4.538 4.798 5.129 5.005 4.664 4.246

40-54 6.331 5.633 5.114 4.843 5.021 5.189 5.343

55-64 4.096 4.301 4.371 4.045 3.453 3.187 3.182

65-74 3.280 3.597 3.777 4.039 4.076 3.760 3.213

75+ 2.672 2.943 3.526 3.978 4.389 4.740 4.931
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Leeftijdsgroep 55-64: Een lichte stijging tot 2030 gevolgd door een daling tot 2040. 
Vervolgens blijft deze leeftijdsgroep relatief stabiel. 

Leeftijdsgroep 65-74: Tot 2040 stijgt deze groep. Vervolgens neemt de groep in aantal 
steeds harder af. 

Leeftijdsgroep 75+: Deze groep stijgt het meest en zal rond 2040 zelfs één van de 
grootste groepen zijn in Winterswijk. 

 
2.5.7 Vergrijzing en ontgroening 
In het voorgaande zijn cijfers gepresenteerd over de demografische ontwikkeling in relatie tot 
het buitengebied van Winterswijk. Het gaat er daarbij vooral om een bepaalde trend te 
ontdekken en minder om de exacte cijfers. Die trend is basis voor de omgevingsvisie voor het 
buitengebied van Winterswijk.  
 
Hoewel de totale bevolking licht daalt zit de grootste verandering van de afgelopen jaren in de 
leeftijdsopbouw van het buitengebied. Al sinds de industriële revolutie hebben we te maken 
met enerzijds ontgroening en anderzijds vergrijzig. De suggestie dat dit pas recent aan de 
orde is, is niet juist. De samenloop van de stijging van het aantal ouderen en de daling van 
het aantal jongeren zorgt voor vergrijzing en ontgroening van de bevolking. De stijging van 
het aantal 65-plussers heeft te maken met het feit dat mensen steeds ouder worden door 
toenemende verbetering in bijvoorbeeld de zorg, voeding en huishoudvesting. Hierdoor wordt 
sterfte uitgesteld en blijven meer 65-plussers leven. Dit terwijl aan de andere kant er steeds 
minder kinderen worden geboren en jonge gezinnen uit de regio wegtrekken. Ook dit is al 
sinds de industriële revolutie, het aantal kinderen per vrouw nam sindsdien geleidelijk af. 
 
Het aantal inwoners van het buitengebied is de afgelopen jaren licht gedaald. De prognose is 
dat pas vanaf 2030 een sterke bevolkingsdaling zal plaatsvinden. Het aantal huishoudens 
daalt niet mee, maar stijgt juist doordat de gemiddelde huishoudensgrootte afneemt. 
Verwacht wordt dat het aantal huishoudens vanaf 2030 pas gaat dalen. De afname van de 
gemiddelde huishoudensgrootte hangt ook samen met de sterk veranderende de 
leeftijdsverdeling in het buitengebied. Er is sprake van zowel vergrijzing als ontgroening, wat 
zorgt voor andere behoeften en voorzieningen in het gebied. De prognose is dat deze trend 
zich verder zal voortzetten de komende jaren.  
 
Op basis van de bovenstaande constateringen kiest de gemeente Winterswijk ervoor om 
ruimtelijke ontwikkelingen te plannen op basis van een autonome ontwikkelingen. ‘Bouwen 
naar behoefte is het credo’. Daarbij hoort het monitoren van demografische ontwikkelingen 
om waar nodig het beleid aan te passen. 
 

2.6 Het creëren van een duurzame samenleving  
De maatschappelijke wens om ‘energie neutraal’ te zijn neemt steeds verder toe. De 
technieken om dit ook daadwerkelijk haalbaar te maken verbeteren zich in rap tempo. Ook ligt 
er een behoefte om zelfvoorzienend te zijn in het beschikken over energiebronnen. Deze 
ontwikkeling zal landelijk voor een toename van het aantal zonnepanelen, windturbines en 
andere vormen van duurzame energieopwekking zorgen.  
 

2.7 Participatiesamenleving cruciaal voor landelijk gebied 
Er is een trend zichtbaar waarbij burgers en bedrijven taken van de overheid overnemen. Dit 
komt van twee kanten. Enerzijds bewegen burgers en bedrijven zich meer richting het 
publieke belang, een terrein wat tot voor kort toch vooral tot de overheid was toebedeeld en 
anderzijds bewegen overheden  zich meer richting burgers en bedrijven. Deels wegens 
krimpende budgetten, maar ook doordat de politiek meer ruimte en vertrouwen wil bieden aan 
maatschappelijke initiatieven.  
 
Deze zogenoemde ‘grassroots initiatieven’ kunnen leiden tot oplossingen met veel draagvlak. 
Wel vraagt deze ontwikkeling voor een andere rol van de gemeente. De nieuwe initiatieven 
passen bijvoorbeeld niet altijd binnen de bestaande regelgeving. Daarnaast komen lokale 
initiatieven lang niet in alle dorpskernen van de grond, waardoor afhankelijke groepen in de 
problemen kunnen komen bij het wegvallen van voorzieningen.  
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Figuur 9 Overheid, burger en bedrijven bewegen naar elkaar toe in nieuwe verhoudingen (Bron: Van der Steen et al., 
2013 

 

2.7 Samenvattend 
Op het gebied van technologie, economie, bestuur en samenleving zijn veel ontwikkelingen 
gaande die van invloed kunnen zijn op de toekomst van het buitengebied van Winterswijk. 
Bovengenoemde trends werken door in de verschillende facetten van het buitengebied. 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji4qyx_-XLAhVFLhoKHWrcCVYQjRwIBw&url=https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/mei/social-enterprises-hip-hype-of-houdbaar/&psig=AFQjCNGE-P9n5F__FUmHPezXFz7-4tuyrQ&ust=1459344317380875
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3. Strategische kaderstelling 
 

3.1 Inleiding 
Op de eerste plaats is een strategische kaderstelling opgesteld. De volgende aspecten 
komen in de algemene kaderstelling aan bod: 
 

 Gewenst toekomstbeeld: doelstelling 

 De toekomstvisie van de gemeente Winterswijk 

 De positionering van het buitengebied 

 Ruimtelijke kwaliteit 

 Bouwen naar behoefte, voorkom leegstand 

 De betrokkenenparagraaf 
 
Dit hoofdstuk sluit af met een paragraaf waar de beslispunten zijn geformuleerd. 
 

3.2 Doelstelling: stip op de horizon 
Een belangrijk onderdeel van visievorming is het bepalen van een doel: ‘waar willen we naar 
toe?’  In het geval van de omgevingsvisie buitengebied is het van belang te bepalen hoe het 
buitengebied er over 10 jaar uitziet. Om dat te bepalen is een doelstelling opgesteld, die daar 
invulling aan geeft, inclusief de bouwstenen daarvoor.  
 
Voor het buitengebied van de gemeente Winterswijk geldt de volgende hoofddoelstelling: 
 
“Het realiseren van een vitaal en leefbaar buitengebied waar het goed wonen, werken 
en recreëren is” 
 
Bij het realiseren van die doelstelling spelen de volgende onderwerpen een rol: 

 Goed bereikbare voorzieningen (ook met de kern Winterswijk en overig omliggend 
gebied); 

 Een juiste balans in vraag en aanbod van gebouwen; 

 Ruimte voor economische ontwikkeling en duurzaamheid; 

 Behoud en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteiten (cultuurhistorie, landschap en 
ecologie) 

 
De volgende paragraven gaan in op de wijze waarop de bovenstaande doelstelling invulling 
krijgt. 
 

3.3 Toekomstvisie gemeente Winterswijk 
De gemeente Winterswijk hanteert al jaren een toekomstvisie voor de gemeente. Jaarlijks 
wordt die visie bij vaststelling van de begroting herijkt. Vanuit die toekomstvisie zijn de 
volgende aspecten voor het buitengebied van belang en hieronder op een rij gezet.  
 
Winterswijk is een vitale samenleving waar betrokken burgers, bedrijven en instellingen 
samen met de gemeente voortdurend werken aan een optimale leefbaarheid en goed 
bereikbare voorzieningen. Het huidige voorzieningenaanbod is prima en dat willen we graag 
zo houden. Daarbij vinden wij dat het met name moet gaan om de functies van de 
voorzieningen en minder om de gebouwen. 
 
Voor een evenwichtige bevolkingsopbouw is het van belang dat jongeren en jonge gezinnen 
met kinderen, maar ook de meer draagkrachtige ouderen, het prettig vinden in Winterswijk te 
wonen. Daarom zijn er in Winterswijk goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, 
(jeugd)cultuur, (ziekenhuis)zorg, sociale infrastructuur, sport en recreatie. 
 
In Winterswijk investeren we bewust om jongeren een plezierige jeugd te bezorgen waardoor 
zij in Winterswijk blijven wonen, en het liefst ook werken, dan wel te zijner tijd naar 
Winterswijk terugkeren vanwege hun goede herinneringen en de waarde die zij dan hechten 
aan een veilige omgeving voor hun kinderen om op te groeien.  
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Winterswijk is een betrokken samenleving waar alle partijen vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid bijdragen aan de vitaliteit van hun sociale en fysieke omgeving. Dit geldt 
zowel voor de kern als voor de buurtschappen. ‘Naoberschap’ staat hoog in het vaandel. 
 
Een vitaal Winterswijk heeft aantrekkelijke buurten, wijken en buurtschappen met een 
geschikte woningvoorraad en een passende inrichting van de openbare ruimte. De inzet zal, 
naast beperkte nieuwbouw, met name gericht zijn op transformatie, modernisering en 
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 
 
Winterswijk is goed bereikbaar, zowel fysiek via de weg en het spoor als via de digitale 
snelweg. Verbetering van spoorverbindingen, ook met Duitsland, en de digitale 
bereikbaarheid van het buitengebied zijn hierbij belangrijke speerpunten. 
 
Ten behoeve van de recreatie en de vrijetijdseconomie in Winterswijk is ons Nationaal 
Landschap met de centrumfunctie en het prachtige buitengebied een belangrijke unique 
selling point. 
 
Voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van ons mooie buitengebied geldt 
het uitgangspunt ‘behoud door duurzame ontwikkeling’. Een vitale en duurzame agrarische 
sector is daarbij onontbeerlijk. Verder is het van belang dat de potentie van de toeristische 
sector goed wordt gebruikt met name door de mogelijkheden van onze cultuurhistorische 
waarden. Immers, uit onderzoek blijkt: ‘cultuurhistorie loont’. 
 
Aansluitend op deze toekomstvisie zijn voor het landelijk gebied streefbeelden opgesteld.  

 Het landelijk gebied van de gemeente Winterswijk ontwikkelt zich als Nationaal 
Landschap tot een onderscheidend gebied, waarin de kracht van het waardevol 
cultuurlandschap, met landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 
kwaliteiten, wordt benut voor een duurzaam economische ontwikkeling en waar het 
goed wonen, werken en recreëren is. Dit wordt bewerkstelligd door een intensieve 
samenwerking met overheden, belangenorganisaties, ondernemers en particulieren. 
Voor behoud en ontwikkeling van dit fraaie Winterswijkse landschap is het 
gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan een belangrijk beleidskader. 

 Het buitengebied is prima bereikbaar, onder meer via digitale ontsluiting en mobiele 
telefonie, omdat bereikbaarheid een essentiële voorwaarde is voor de leefbaarheid. 
De sociale samenhang in de buurtschappen en de maatschappelijke functies in de 
buurtschapskernen dragen bij aan de leefbaarheid op het platteland. Dit wordt in 
stand gehouden door het meewerken aan inpassing van nieuwe bedrijven in 
bestaande vrijkomende gebouwen. Daarnaast biedt de gemeente ruimte aan 
(bestaande) (niet-)agrarische bedrijven (inclusief nevenfuncties), waarbij rekening 
wordt gehouden met de aanwezige kwaliteiten van het landschap. Het toevoegen van 
wooneenheden in het buitengebied is mogelijk, indien het past binnen het regionale 
en lokale volkshuisvestingsbeleid. Nieuwbouw is niet op voorhand uitgesloten, maar 
gaat gepaard met een goede landschappelijke inpassing. 

 
3.4 Positionering Buitengebied 
Het buitengebied van Winterswijk ligt geografisch letterlijk op het randje van Nederland. In 
veel opzichten wordt daar vanuit beleidsplanning ook zo tegen aan gekeken. De focus gaat 
tot de grens met Duitsland en niet verder. Echter, er ontstaan veel kansen als over die grens 
heen wordt gekeken.  
 
Net over de grens, in Duitsland, zijn tal van voorzieningen aanwezig die goed te bereiken zijn 
vanuit Winterswijk. Voorbeelden hiervan zijn culturele voorzieningen in Bocholt en Vreden,  
een vliegveld bij Stadtlohn en de A31 die in rechtstreekse verbinding staat met het 
Ruhrgebied. Een goede verbinding van en naar die voorzieningen is dus van belang om hier 
optimaal van te kunnen profiteren. 
 
Onderstaande kaart geeft die positionering van het buitengebied van Winterswijk ten opzichte 
van omliggende gebieden/stedelijke netwerken goed weer. 
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Figuur 10 Positionering van het Winterswijkse buitengebied 

 
 

3.5 Relatie met de kern Winterswijk 
De gemeente Winterswijk is grofweg op te delen in een kern met circa 23.000 inwoners en 
een buitengebied met ongeveer 7000 inwoners. In de kern Winterswijk zijn diverse functies 
en voorzieningen aanwezig waar het buitengebied ook gebruik van maakt. Denk daarbij aan 
het winkelcentrum, de sportfaciliteiten en de openbaar vervoer mogelijkheden. Andersom is 
het buitengebied voor bewoners van de kern een gebied waar het goed recreëren is: fietsen 
en wandelen. In dat opzicht versterken kern en buitengebied elkaar en het één kan niet 
zonder het ander.  
 
De structuurvisie ‘Kom Winterswijk 2010 – 2020’ kent een strategische visie, waarbij kern en 
buitengebied centraal staan. Het is zaak om de lijn uit de structuurvisie voort te zetten. 
Ontwikkelingen in het buitengebied en de kern moeten elkaar versterken en niet ten koste 
van elkaar gaan. Concrete elementen hierin zijn: 

 Het realiseren van een goede woonomgeving; 

 Het behouden en versterken van het Winterswijkse winkelcentrum 

 Een veilige bereikbaarheid van voorzieningen (ook vanuit het buitengebied) 

 Passende werkgelegenheid; 

 Een goede stedebouwkundige/landschappelijk overgang tussen buitengebied en 
centrum; 

 
De onderstaande afbeelding is een visualisatie van die hoofdopgave. De rode cirkel is het 
centrum van Winterswijk, de oranje ovaal de woonwijken en bedrijventerreinen en de groene 
band is het buitengebied.   
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Tot slot is het in dit verband belangrijk om te noemen dat de gehele gemeente, zowel kern als 
buitengebied Winterswijk de titel Nationaal Landschap draagt. Dit vanwege de unieke 
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten. Het is de kunst om die titel te 
gebruiken om die kwaliteiten te behouden en te ontwikkelen in combinatie met het ruimte 
bieden aan nieuwe economische ontwikkelingen. 
 

3.6 Ruimtelijke kwaliteit 
Het buitengebied van Winterswijk draagt het predicaat Nationaal landschap en wordt 
gevormd door landschappelijke ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten. Die kwaliteiten 
aantasten is ‘het slachten van de kip met de gouden eieren’. Aan de andere kant zijn nieuwe 
verdienmodellen nodig om het buitengebied leefbaar en vitaal te houden. Hét credo voor 
ontwikkelingen in het buitengebied is dan ook: ja!, mits. Nog meer dan in het verleden het 
geval was. Dit wil zeggen dat nieuwe initiatieven vanuit een positieve grondhouding benaderd 
en beoordeeld worden door de gemeente. Daarbij kan het gaan om uitbreiding van een 
bestaande functie of wijziging ervan. Hergebruik van gebouwen en nieuwbouw spelen daarbij 
een rol. Bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden een aantal mitsen. Dit om maatschappelijke 
waarden te behouden en/of zelfs verder te ontwikkelen. 
 
Aanwezige bebouwing en nieuwe bebouwing, als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling, 
bepalen de mate van ruimtelijke kwaliteit

1
. Het huidige beleid van de gemeente is erg 

terughoudend als het gaat om het toevoegen van nieuw ‘rood’. Dit valt goed te illustreren aan 
de hand van een voorbeeld: 

 Het huidige beleid biedt de mogelijkheid om de bestemming van een stoppend 
agrarische bedrijf te wijzigen naar niet-agrarisch. Het is een voorwaarde dat de 
nieuwe functie een plek krijgt in bestaande legale gebouwen. Echter die 
vrijkomende gebouwen zijn niet altijd even geschikt om te herbestemmen voor de 
nieuwe functie. Sloop en vervangende nieuwbouw zou dan wel een optie zijn 
maar is nu beleidsmatig niet mogelijk. Het is dan wel van belang dat de 
nieuwbouw een goede beeldkwaliteit heeft; 

                                                      
1
 Ruimtelijke kwaliteit zet in op een goede beeldkwaliteit van een gebouw en de samenhang met zijn omgeving in 

stedebouwkundig, landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht. 
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De keuze zou kunnen zijn om minder terughoudend te zijn met nieuwbouw, omdat het een 
bijdrage kan leveren aan ruimtelijke kwaliteit. Nieuwbouw is mogelijk, mits  

 de beeldkwaliteit ervan goed is: dit wordt bepaald aan de hand van criteria die onder 
andere zijn geformuleerd in de kadernota ‘Achterhoekse erven veranderen’. Aspecten 
die daarin voorkomen zijn: 

o Het compacte erf principe; 
o De kenmerkende vorm van de hoofdbouwmassa mag niet worden aangetast; 

 Onderbouwd is dat herbestemming van bestaande bebouwing qua beeldkwaliteit 
minder is dan bij nieuwbouw. Die bestaande, overtollige, bebouwing moet dan 
gesloopt worden; 

 
Naast nieuwbouw zijn landschap, ecologie en cultuurhistorie dragers van ruimtelijke kwaliteit. 
Het huidige Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Winterswijk beschrijft die 
kwaliteiten en bevat beleidskeuzes hoe hier mee om te gaan bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
Over het algemeen geldt dat ruimtelijke ontwikkelingen netto niet ten koste mogen gaan van 
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Op de tweede plaats is 
landschappelijke inpassing met streekeigen beplanting een voorwaarde bij elke ruimtelijke 
ontwikkeling.  
 
De onderstaande kaart is een overzicht van de verschillende landschapstypen die het 
buitengebied rijk is. Een landschapstype (met bijbehorende kwaliteiten) ter plekke is bepalend 
in welke mate een ruimtelijke initiatief vorm kan krijgen.  
 

 
Figuur 11 De verschillende landschapstypen die Winterswijk rijk is 

 
Het huidige gemeentelijk beleid heeft normen bepaald tot op welke hoogte een functie kan 
uitbreiden door het toevoegen van nieuwe bebouwing. Uit de inventarisatiefase bleek dat die 
normen in de praktijk prima werken en adequaat zijn. Het komt voor dat er een 
uitbreidingswens ligt die zo’n norm overschrijdt. Een dergelijke uitbreiding, waarbij nieuwbouw 
aan de orde is, heeft impact op de ruimtelijke kwaliteit, waardoor een vereveningsbijdrage op 
zijn plaats is, bijvoorbeeld in de vorm van sloop van overtollige gebouwen buiten het 
plangebied en de aanleg van nieuw landschap. Een vereveningsbijdrage is een 
tegenprestatie als gevolg van de aantasting van de omgevingskwaliteit door nieuwbouw van 
een behoorlijke omvang. Die vereveningsbijdrage biedt ruimte voor de doorgang van het 
individuele verzoek en levert op de schaal van het Winterswijkse buitengebied ook een 
bijdrage aan het verbeteren van de omgevingskwaliteit: een kwaliteitswinst. 
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De gemeente Winterswijk heeft ervaring met een dergelijke werkwijze. Het huidige beleid, 
‘Bovenplans verevenen’ van de gemeente Winterswijk biedt de mogelijkheid om extra 
bijgebouwen te kunnen realiseren bij woningen ten opzichte van de 150 m2 die in het huidige 
bestemmingsplan is toegestaan. Bij een overschrijding van die norm is sloop van overtollige 
gebouwen noodzakelijk. De helft van het gesloopte oppervlak mag dan worden 
teruggebouwd. 
 
De gemeente wil deze beleidsinsteek breder toe te passen op meerdere vormen van 
ruimtelijke ontwikkelingen waar nieuwbouw aan de orde is en de maximale uitbreidingnorm 
wordt overschreden. Bijvoorbeeld bij de uitbreiding niet-agrarische bedrijvigheid en de 
uitbreiding van (niet) grondgebonden veehouderij.  
 
Concreet wil het breder toepassen van bovenplans verevenen zeggen dat dat nieuwbouw 
mogelijk is tot een bepaalde norm zonder dat daar een vereveningsbijdrage aan vast zit. Is er 
meer nieuwbouw gewenst dan de bepaalde norm, dan is een vereveningsbijdrage 
noodzakelijk (bijvoorbeeld sloop van overtollige gebouwen). 
 
Naast de sloopopgave zou de vereveningsbijdrage mogelijk ook kunnen bestaan uit het 
aanleggen van nieuw landschap, conform het gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan, het 
realiseren van een wandel/fietspad of het behouden van cultuurhistorische elementen.  
 
Vervolgens is de vraag hoe de beeldkwaliteit/ruimtelijke kwaliteit is geborgd bij ruimtelijke 
initiatieven. Zeker wanneer daar nieuwbouw bij aan de orde is. Goede instrumenten om dit  te 
borgen bij nieuwe ontwikkelingen zijn een welstandsnota en beeldkwaliteitplannen. Daarbij 
komen twee aspecten kijken.  
Op de eerste plaats blijkt uit de inventarisatiefase dat de huidige welstandsnota van de 
gemeente Winterswijk voor het buitengebied niet veel vragen oproept. Kwaliteit staat daarin 
voorop. Onderdeel van het gemeentelijk welstandsbeleid is de al genoemde kadernota 
‘Achterhoekse erven veranderen’. Daarin staan een aantal principes die leidend zijn bij 
erftransformaties.  
Op de tweede plaats verdient het proces om te komen tot een goed ontwerp, waarbij 
nieuwbouw aan de orde is, voldoende aandacht. De betrokkenheid van de gemeente 
Winterswijk,  de Welstandscommissie en de Commissie cultuurhistorie in een vroeg stadium 
van een planproces helpt om de kwaliteit van een plan te vergroten. Met name vanwege de 
kennis van die instanties en de kaders waaraan uiteindelijk voldaan moet worden als het gaat 
om goed plan. De tijdige inzet van een specialist op het gebied van landschap/architectuur 
kan ook helpen om de kwaliteit van een plan te verhogen. In de afgelopen jaren heeft de inzet 
van een ervenconsulent van het Gelders Genootschap daar bijvoorbeeld op een positieve 
wijze aan bijgedragen.  
 

3.7 Bouwen naar behoefte, voorkom overtollige leegstand 
Diverse maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat steeds meer gebouwen leeg komen 
te staan waar geen nieuwe functie voor is. Dan gaat het om de toename van het aantal 
stoppende agrariërs, de toenemende mogelijkheden van internet en veranderende 
demografische  omstandigheden. Het aanbod in leegstaande panden weegt niet op tegen het 
aanbod aan nieuwe functies. Ook kwalitatief voldoet de leegstaande bebouwing niet altijd aan 
het aanbod van nieuwe functies.    
 
De toename van leegstand is een ongewenste ontwikkeling (niet zijnde frictieleegstand). Het 
gevaar van leegstand is verpaupering van het gebouw en directe omgeving en in sommige 
gevallen ook sociale onveiligheid. Leegstand van enkele gebouwen bij elkaar draagt ook bij 
aan een afname van de aantrekkelijkheid van een gebied. Potentiële nieuwe gebruikers 
zullen dat soort gebieden bij veel leegstand dan ook eerder links laten liggen. Een goede 
balans in vraag en aanbod in gebruik van gebouwen is dus van belang voor een vitale 
leefomgeving. Daarom kiest de gemeente Winterswijk ervoor dat voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen een aantoonbare behoefte moet zijn die niet leidt tot overtollige leegstand 
elders. Ook in relatie tot de kern Winterswijk. Op een aantal aspecten is goed in beeld wat de 
marktruimte van bepaalde functies is. Dan gaat het om wonen, bedrijventerreinen en 
detailhandel. Op sommige onderdelen mist die behoefte inschatting. Bijvoorbeeld op het 
gebied van zorg, recreatiewoningen en horeca. Eén van de uitvoeringsonderwerpen is 
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inzichtelijk maken van de behoefte naar een functie in relatie tot leegstandsrisico’s bij een 
overdaad ervan.    
 
Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat economische concurrentie goed is en 
dat de nadelige effecten van leegstand maatschappelijk ongewenst zijn. Die scheidslijn is 
soms erg dun als het gaat om de markt ‘zijn werk te laten doen’ of het doen. 
beleidsinterventies vanuit de overheid om de negatieve effecten van leegstand te voorkomen. 
Het is een opgave om dit aspect de komende jaren scherper in beeld te krijgen om keuzes te 
maken of bepaalde ontwikkelingen al dan niet gewenst zijn. Kwalitatieve toevoegingen zijn 
nodig om aan te blijven sluiten op de vraag van nu en morgen. Ook om bestaande eigenaren 
van bestaande functies te prikkelen om het bestaande aanbod kwalitatief te vernieuwen.   
 
Uiteindelijk komt ook de vraag om de hoek kijken wie verantwoordelijk is voor leegstand. Op 
de eerste plaats is dat de eigenaar van leegstaand vastgoed. De gemeente is niet 
verantwoordelijk voor de financiële nadelige effecten voor een bedrijfsvoering als hier sprake 
van is. De gemeente kan wel een faciliterende rol innemen. Te veel zichtbare leegstand in het 
buitengebied tast het mooie decor aan die voor bewoners en bezoekers van het buitengebied 
juist zo waardevol is. Ook in economisch opzicht, vanwege de komst van de vele toeristen die 
genieten van het Nationaal Landschap. Die faciliterende rol zet bijvoorbeeld in op het bieden 
van mogelijkheden voor herbestemming van vrijkomende panden en als verbindende partij 
met subsidieregelingen die inzetten op sloop van gebouwen, eventueel in combinatie met 
asbest. Uiteindelijk is het slopen van leegstaande, incourante, panden in zijn algemeenheid 
een goede optie als het gaat om het versterken van ruimtelijke kwaliteit. Het bewust laten 
verruïneren van gebouwen biedt aan de andere kant soms ook kansen ten behoeve van 
ecologische kwaliteiten. Bijvoorbeeld als leefgebied van de vleermuis.     
 

3.8 ‘Een goede ruimtelijke ordening’ 
De gemeente hecht veel waarde aan een gezonde en veilige leefomgeving. Nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen daar geen onevenredige afbreuk aan doen. Elke ruimtelijke 
ontwikkeling moet dan ook passen binnen de landelijke en lokale milieuregelgeving. 
 
Er bestaat een brede range aan regelgeving op dit gebied uitgesplitst in diverse onderwerpen, 
zoals geluid, geur, luchtkwaliteit, externe veiligheid etc. Veel van die onderwerpen vallen 
onder landelijke wetgeving. In een aantal gevallen heeft de gemeente Winterswijk lokaal 
beleid vastgesteld. Concreet gaat het dan om: 

 Externe veiligheid 

 Geluid 

 
Een tweede punt is dat de bedrijfsvoering van bestaande (niet)agrarische bedrijvigheid niet 
mag worden aangetast als gevolg van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling, waarbij een 
milieuonderwerp een rol speelt. Concreet wil dit zeggen dat een agrarisch bedrijf niet mag 
worden gehinderd in zijn bedrijfsvoering als gevolg van een wens om een woning in de 
nabijheid van het bedrijf te realiseren.  
 
Tot slot: een ruimtelijke ontwikkeling mag niet leiden tot een onevenredige 
verkeersaantrekkende werking. Dat is maatwerk per locatie en afhankelijk van de omliggende 
infrastructuur.  

 
3.9 Rol van de gemeente 
De rol van de gemeente als het gaat om een bijdrage te leveren aan een vitaal een leefbaar 
buitengebied splitst zich op in een aantal aspecten. Op de eerste plaats is de gemeente met 
de op te stellen omgevingsvisie vooral kaderstellend:  

 De omgevingsvisie buitengebied krijgt een doorvertaling in een volgend, voor een 
ieder juridisch bindend, bestemmingsplan (omgevingsplan met de komst van de 
nieuwe omgevingswet); 

 initiatieven van derden worden getoetst aan de in de omgevingsvisie opgenomen 
kaders. Dit is het geval als een initiatief niet past binnen een geldend 
bestemmingsplan. Wanneer een initiatief past binnen de omgevingsvisie kan 
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alsnog besloten worden om via een planologische procedure hier aan mee te 
werken. 

  
Daarnaast heeft de gemeente met de omgevingsvisie een aanjagende en verbindende rol. 
Met name om ontwikkelingen mogelijk te maken die maatschappelijk gewenst zijn en om 
partijen bij elkaar te brengen die leiden tot een beter en haalbaar plan. Bijvoorbeeld door 
subsidiemogelijkheden in beeld te brengen.  
 
Daarnaast kent de gemeente ook nog een initiatief nemende/uitvoerende rol als het gaat om 
de omgevingsvisie. Dan kan gedacht worden aan diverse gebiedsontwikkelingen (Gaxel, 
Dennenoord, Steengroeve en omgeving etc) en de opzet en uitvoering van een 
landschapsregeling. Ook het beheer en onderhoud van de openbare ruimte hoort hier bij. 

 
3.10 De ‘betrokkenenparagraaf’ 
De gemeente Winterswijk streeft naar een goed communicatietraject als het gaat om 
ruimtelijke plannen. Ook als die van een derde zijn. Het tijdig betrekken van 
belanghebbenden (omwonenden) bij een plan biedt kansen die ten gunste komen van het 
gehele planvormingsproces. Wensen en ideeën kunnen in een informele setting kenbaar 
worden gemaakt en worden verwerkt in een plan. Hoe verder een planvormingsproces is 
gevorderd des te lastiger is het om hier nog wijzigingen in door te voeren. Zeker als een 
ruimtelijk plan zich al in het stadium van een formeel, bij wet geregelde, 
besluitvormingsproces bevindt. Bezwaren in die fase leiden dan vaak tot lange en kostbare 
juridische procedures een ‘hakken in het zand’ houding. De gemeente vindt het belangrijk dat 
die ‘bezwaren’ als snel in beeld zijn, waardoor in het informele planvormingsproces nog op 
een constructieve wijze gezocht kan worden naar een oplossing.  
 
De afgelopen jaren heeft bovenstaande werkwijze concreet invulling gekregen door het 
‘invullen’ van de betrokkenenparagraaf als onderdeel van B&W-nota met betrekking tot 
ruimtelijke plannen. Ook de beleidsnota ‘Communicatie en ruimtelijke plannen’ uit 2010 heeft 
bijgedragen aan die cultuurverandering als het gaat om te komen tot ruimtelijke plannen. De 
gemeente merkt dat deze werkwijze in veel gevallen als positief wordt ervaren en kiest ervoor 
om dit ook in de toekomst door te zetten (en daar waar nodig verder uit te werken). Het 
indienen van zienswijzen en het maken van bezwaren op plannen via de formele, juridische, 
weg blijft natuurlijk altijd open staan.     
 

3.11 Ingrepen in de leefomgeving: schematische weergave 
Het gebruik van gronden verandert voortdurend. Verschillende partijen zijn daarvoor 
verantwoordelijk. De gemeente heeft een belangrijke rol of dat veranderend grondgebruik ook 
maatschappelijk gewenst is. Visies en bestemmingsplan zijn instrumenten om te borgen dat 
ongewenste ontwikkelingen plaats kunnen vinden.  
 
In de voorgaande paragraven zijn twee belangrijke pijlers voor de op te stellen 
omgevingsvisie buitengebied beschreven. Het onderstaande schema is bedoeld om te 
verduidelijken welke weg een ruimtelijk initiatief moet behandelen om uiteindelijk doorgang te 
kunnen vinden. 
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Figuur 12 procesverloop ingrepen in de leefomgeving 

  

3.10 Beslispunten 
De toekomst is niet maakbaar en in veel gevallen ook onvoorspelbaar. Sommige 
maatschappelijke ontwikkelingen zijn redelijkerwijs in te schatten, sommige niet. Dit geldt ook 
voor het Winterswijkse buitengebied. De gemeente heeft vanuit haar maatschappelijke taak 
een belangrijke rol als het gaat om het gebruik van gronden. Gewenste ontwikkelingen 
moeten snel en efficiënt gerealiseerd kunnen worden, ongewenste ontwikkelingen moeten 
geen doorgang kunnen vinden. Een omgevingsvisie is een instrument die daar vorm aan kan 
geven door het stellen van kaders om te komen tot een vitaal en leefbaar buitengebied. Het is 
een opgave om die kaders dusdanig op te stellen, zodat de gemeente ook kan inspelen op 
ruimtelijke ontwikkelingen die nu nog niet bekend zijn. Dat vraag om een afwegingskader met 
een juist schaalniveau. Op de eerste plaats is het van belang om concreet en duidelijk te zijn. 
Een ieder moet weten waar hij of zij aan toe is. Aan de andere kant moet er ook ruimte zijn 
voor maatwerk voor een specifieke locatie. Maatwerk wil niet zeggen dat alles mogelijk is. 
Maatwerk binnen voorwaarden biedt wel kansen. Bovenstaande leidt tot de volgende 
beslispunten 
 

1. De op te stellen omgevingsvisie gaat uit van het ja, mits principe. Dit principe 
houdt in dat de gemeente open staat voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en 
daarin een meedenkende houding heeft.  Bij de ja, hoort ook een mits. Dan gaat 
het om voorwaarden wanneer een ruimtelijke ontwikkeling al dan niet doorgang 
kan vinden. De twee belangrijkste voorwaarden zijn: 

a. Een ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied voorziet in een goede 
ruimtelijke kwaliteit. Dit aspect gaat vooral over hoe iets er uit ziet en de 
ruimtelijke/stedenbouwkundige/landschappelijke samenhang met zijn 
omgeving; 
o Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet er aandacht zijn voor 

landschappelijke inpassing. Toetsingskader is het 
landschapsontwikkelingsplan; 

o Wanneer nieuwbouw als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling 
een dermate grote omvang krijgt is een vereveningsbijdrage nodig 
om planologische medewerking te verkrijgen. Dit bijvoorbeeld in de 
vorm van sloop of de aanleg van nieuw landschap.  Per type 
ruimtelijke ontwikkeling (zie onder de uitwerking van de thema’s) is 
een norm bepaald wanneer die vereveningsbijdrage aan de orde is. 
In principe gebruikt de gemeente de maximale uitbreidingsnormen 
die in het huidige beleid/bestemmingsplan zijn opgenomen. Als die 
dus wordt overschreden is een vereveningsbijdrage noodzakelijk. 
Het ‘voor wat, hoort-principe’. 

b. Het toekennen van nieuwe functies of uitbreiding van bestaande 
functies op de ene plek mag niet leiden tot ongewenste leegstand op 
een andere plek. 

i. In de uitvoeringsparagraaf van de omgevingsvisie in ieder geval 
opnemen dat onderzoek gaat plaatsvinden naar marktruimte 

Het ruimtelijk initiatief

Toets aan het bestemmingsplan

Past het initiatief hier in?

ja/nee

Ja: uitvoeren initiatief Nee: toets aan de omgevingsvisie

Ruimtelijke kwaliteit?

Past het initiatief hier in? Is er behoefte, geen leegstand?

ja/nee Een goede ruimtelijke ordening?

Betrokkenenparagraaf?

Ja: doorlopen planologische procedure Nee: besluiten om geen medewerking te verlenen

aan het ruimtelijk initiatief
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voor diverse functies (o.a. zorg, recreatiewoningen, ect) in het 
buitengebied van Winterswijk. Die onderzoeken vervolgens 
vertalen in beleidsuitgangspunten over de wenselijkheid van 
bepaalde functies in het buitengebied zonder dat dit leidt tot 
leegstand met negatieve maatschappelijke effecten elders. 

   
In dit hoofdstuk is een strategisch kader neergezet voor ruimtelijke ontwikkelingen in 
het buitengebied van Winterswijk. De volgende hoofdstukken gaat in op specifieke 
keuzes per thema. Daarbij is onder andere gekeken of het huidige beleid nog 
voldoende aansluit op de praktijk van vandaag en morgen. Ook wordt economische 
ontwikkeling gestimuleerd. Daar waar nodig worden belemmerende 
beleidsvoorwaarden geschrapt om die ontwikkeling de ruimte te geven. Dit alles wel 
binnen de in dit hoofdstuk geschetste algemene kaders.  
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4. Themagewijs keuzes maken 
 
4.1 Inleiding 
Uit de inventarisatie fase zijn een aantal tegenstrijdigheden in belangen geconstateerd op een 
aantal thema’s. In dit hoofdstuk worden voor die betreffende thema’s keuzes gemaakt en 
gemotiveerd. Dit ook met de strategische kaderstelling in het achterhoofd.  

 
4.2 Wonen 
 
4.2.1 Algemeen 
Winterswijk kent naast de kern een groot en vooral mooi buitengebied. Ongeveer 16% van de 
woningen staat in het buitengebied. De functie wonen is van groot belang voor een leefbaar 
buitengebied. Een woning in het buitengebied is meer dan een gebouw. Het is een plek waar 
mensen wonen en vaak ook werken. Het is voor veel mensen een plek met betekenis en 
geschiedenis. Wonen en werken zijn beide een basis voor een leefbaar platteland. De 
woonfunctie is naast een economische drager ook een sociale drager. 
 
In grote lijnen is er een trek naar de grotere kernen. Dit geldt vooral voor de jongeren en 
senioren. Bij gezinnen is nog wel een beperkte vraag om in het buitengebied te wonen. De 
vrijkomende woningen vormen naar verwachting voldoende aanbod om aan de vraag te 
kunnen voldoen. 
 
De leegstand in het buitengebied is hoger dan in de kern Winterswijk, namelijk 7,8% 
tegenover 3,6%. Dit is de bruto leegstand en deze is dus niet volledig beschikbaar voor de 
woningmarkt. De gemeente doet nader onderzoek naar de werkelijke leegstand van 
woningen in het buitengebied. Het gaat dan om woningen die beschikbaar zijn voor de 
woningmarkt.  
 
Het toevoegen van nieuwe wooneenheden is, gezien de demografische ontwikkelingen, niet 
onbeperkt mogelijk. Ongewenste leegstand dreigt. Daarom is voor het buitengebied een 
contingent van 50 woningen opgenomen die in de periode 2010-2025 hier toegevoegd 
kunnen worden. Dat aantal past binnen het totale woningbouwprogramma van de gemeente. 
Het nog beperkt toevoegen van wooneenheden draagt bij aan een goede kwalitatieve 
woonvoorraad. Dat aantal van 50 woningen is exclusief de woningbouwplannen van voor 1 
januari 2010 die al op de planningslijst woningbouw stonden.  
 
In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over het nog aantal te bouwen woningen. Dit in 
verband met de verwachting dat het aantal huishoudens op korte termijn nog toeneemt, maar 
daarna gaat dalen. Het huidige woningbouwprogramma van de regio kent op termijn een 
overschrijding ten opzichte van het aantal huishoudens dat een woning nodig.  Regionaal is 
een verdeling gemaakt in nog te realiseren woningen, die moet leiden tot een goede balans 
tussen vraag en aanbod naar woningen. Een overaanbod aan woningen lijdt tot ongewenste 
leegstand met alle financiële gevolgen van dien. Onder andere voor de huidige 
woningbezitter. De gemeente Winterswijk mag in dit verbad in de periode 2010 – 2025 nog 
netto 615 woningen toevoegen aan de bestaande woningvoorraad. Het is van belang de 
beste woningbouwplannen op de juiste plek te realiseren. Hiervoor gebruikt de gemeente het 
‘stoplichtenmodel’. Woningbouwplannen worden daarin getoetst op kwalitatieve criteria. Op 
basis daarvan kan besloten worden een woningbouwplannen al dan niet te schrappen. 
Bijvoorbeeld door het schrappen van de bouwtitel, zoals opgenomen in een 
bestemmingsplan, wanneer een woningbouwplan nog niet tot uitvoering is gekomen.  
 
Van de gereserveerde 50 woningen voor de periode 2010 – 2025 resteren er nog ongeveer 
25. Hiermee zullen naar verwachting niet alle waardevolle panden een nieuwe invulling 
kunnen krijgen. Toevoegen van nieuwe woningen is dus, ook onder marktomstandigheden 
als leegstand en de lastiger verhuur- en verkoopbaarheid, mogelijk binnen het vastgestelde 
contingent van 50 woningen. 
 
De gemeente Winterswijk biedt onder voorwaarde mogelijkheden om een nieuwe woning te 
kunnen realiseren. Dit in de vorm van:  
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 Woningsplitsing 

 Herbestemming cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 

 Inwoning 

 ‘Rood voor rood’ 

 Nieuwe landgoederen 

 Mantelzorgwoning 

 Bedrijfswoning 

 De plattelandswoning 
 
Een aantal van bovenstaande vormen zijn hieronder nader uitgewerkt, omdat de gemeente 
daar kiest voor een gewijzigd beleid.  
 
het huidige beleid gaat bij functieverandering naar wonen uit van het principe van maximaal 3 
wooneenheden in 2 gebouwen. De gemeente kiest ervoor om de koppeling ‘in 2 gebouwen’ 
los te laten. Dit aspect wordt ondervangen door de voorwaarde dat er sprake moet zijn van 
een goede erfopzet, zoals in hoofdstuk 2 onder ‘ruimtelijke kwaliteit’ aan bod is gekomen.  
 
4.2.2 Woningsplitsing en herbestemming 
Het huidige beleid van de gemeente maakt woningsplitsing in het buitengebied onder 
voorwaarden mogelijk, waarbij de ‘kuubregeling’ (minimale (400 m3) en maximale 
inhoudsmaat (750 m3) van woningen na splitsing) van toepassing is. Een te splitsen woning 
is minimaal 900m3 groot. Een grote wens van de buurtschappen is om woningsplitsing 
éénvoudig mogelijk te maken, omdat: 

 Herbestemming van gebouwen met woningen voorkomt verpaupering ervan;  

 Het splitsen van één woning in meerdere woningen draagt bij aan het realiseren van 
betaalbare woningen voor bepaalde doelgroepen (vooral jongeren). 

De huidige ‘kuubregeling van de gemeente past volgens de buurtschappen hier niet bij, 
omdat de minimale omvang van een wooneenheid in een te splitsen woningen te groot is en 
daarmee onbetaalbaar voor bepaalde doelgroepen.  
 
De gemeente heeft destijds voor de kuubregeling gekozen om na splitsing verdere verstening 
tegen te gaan wanneer sprake is van een uitbreidingsvraag van een al gesplitste woning. 
Echter, uitbreiding van een reeds gesplitste woning, wanneer daar op den duur vraag naar is, 
is niet direct een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en leid niet tot ongewenste 
‘verstening’. De uitgangspunten ten aanzien van nieuwbouw, zoals ook in hoofdstuk 2 zijn 
benoemd, zijn ook van toepassing op dit type ruimtelijke ontwikkeling. Een goede 
beeldkwaliteit speelt daarbij een rol.  
 
De gemeente kiest ervoor om woningsplitsing, zoals nu ook al het gebal is, in het 
buitengebied mogelijk te maken. Daarbij hoort een nieuwe invulling van de voorwaarden die 
horen bij woningsplitsing, waarbij het volkshuisvestelijk aspect centraal is.   
 
Het maximaal aantal woningen per te splitsen woning is 3. Onder bijzondere omstandigheden 
(bijvoorbeeld behoud cultureel erfgoed of het oplossen van een milieuprobleem) kan hier 
beperkt van worden afgeweken als het gaat om het aantal toe te voegen wooneenheden

2
. 

Bijvoorbeeld om de herontwikkeling financieel haalbaar te maken. Dit aspect moet goed 
worden onderbouwd. Alle te realiseren wooneenheden gaan ten koste van het 
woningbouwcontingent voor het buitengebied. Daarbij geldt dat bij dit type ontwikkeling een 
erfinrichtingsplan wordt opgesteld. Uitgangspunt is dat alle overtollige (niet-karakteristieke) 
bebouwing wordt gesloopt.  
 
In het buitengebied zijn diverse panden, niet zijnde woningen, aanwezig met een 
cultuurhistorische waarde. Sommige daarvan hebben een monumentenstatus. Door diverse 
omstandigheden dreigt de functie, veelal agrarisch, van die panden verloren te gaan. Die 
leegstand is ongewenst. Des te meer, omdat juist deze waardevolle panden bijdragen aan de 
ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Winterswijk. De gemeente biedt de mogelijkheid 
om die panden te herbestemmen met woningen. Daarmee krijgen cultuurhistorisch 
waardevolle panden een nieuwe economische drager. Het maximaal aantal woningen per erf  

                                                      
2
 Het huidige beleid van de gemeente biedt reeds deze mogelijkheid 
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is in principe 3 in 2 gebouwen. Daar kan worden afgeweken als, mits goed gemotiveerd op 
basis van een erfinrichtingsplan. 
 
4.2.3 Nieuwe landgoederen 
De gemeente heeft voorwaarde vastgelegd waaronder een nieuw landgoed gesticht kan 
worden. Het gaat bij een nieuw landgoed om de realisatie van natuur in combinatie met 
woningbouw. Een belangrijke voorwaarde is dat een nieuw landgoed is gelegen in een 
zogenaamde locatierichting (zie onderstaande figuur). De locatierichtingen liggen zodanig dat 
de realisatie van nieuwe landgoederen een bijdrage levert aan het versterken van de 
ecologische hoofdstructuur en of doelen uit het gemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan. 
 
 

 
Figuur 13 Locatierichtingen nieuwe landgoederen 

 
In 2015 is het gemeentelijk landgoederenbeleid door de gemeente geëvalueerd. Eén van de 
aspecten die hieruit naar voren kwam is dat sinds het in werking treden van het gemeentelijk 
landgoederenbeleid er slechts één planologische procedure is voltooid voor een nieuw 
landgoed. Daarnaast zijn er ook geen andere aanvragen ingediend bij de gemeente. De 
landschappelijke/ecologische meerwaarde van nieuwe landgoederen is dus heel beperkt. De 
gemeente ziet in de toekomst nog beperkt kansen voor nieuwe landgoederen. Daar moet dan 
wel een zeer substantiële landschappelijk/ecologische bijdrage tegenover staan. Ook de 
impact op de gemeentelijke planningslijst woningbouw moet minimaal zijn. Uit de 
inventarisatiefase is gebleken dat de voorkeur voor het realiseren van nieuwe woningen op 
andere vlakken ligt. 

 
4.2.4 Inwoning 
In het huidige bestemmingsplan buitengebied is inwoning bij rechte toegestaan. De definitie 
van inwoning is zo geformuleerd dat het mogelijk is om zelfstandige woningen te creëren die 
ten koste gaan van het woningbouwcontingent. De gemeente kiest ervoor om deze vorm van 
wonen niet meer bij rechte toe te staan. Inwoning is toegestaan, mits het gaat om 
onzelfstandige woonruimte. Dat wil zeggen het daadwerkelijk gezamenlijk gebruik van 
voorzieningen (keuken en sanitair). 
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4.2.5 De plattelandswoning 
In 2012 is een wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen over de 
‘Plattelandswoning’. Het kan voorkomen dat een agrarische bedrijfswoning bewoond wordt 
door iemand die niet - of niet meer - functioneel verbonden is aan het nabijgelegen agrarische 
bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de agrariër-in-ruste die zijn schuren en landerijen heeft 
verhuurd of verpacht, maar in de bedrijfswoning is blijven wonen. Er is dan sprake van 
‘burgerbewoning’, die in strijd is met de agrarische bestemming. Het kan ook voorkomen dat 
binnen een agrarische bestemming meer dan één bedrijfswoningen aanwezig zijn, maar waar 
één daarvan door een derde bewoond wordt die functioneel geen binding heeft met het 
agrarisch bedrijf. Ook dan is er sprake van een burgerwoning en een strijdigheid met het 
bestemmingsplan. Met het in werking treden van de landelijke wetgeving met betrekking tot 
de plattelandswoning kunnen (voormalige) bedrijfswoningen van agrarische bedrijven ook 
door burgers worden bewoond. Volgens de wetgever worden agrarische bedrijven hierdoor 
niet gehinderd. De plattelandswoning blijft een bedrijfswoning en heeft (dus) niet het 
beschermingsniveau van een ‘normale’ burgerwoning.  
 
De term plattelandswoning klinkt als oplossing voor heel veel vraagstukken als het gaat om 
wonen en milieuregelgeving. Echter deze regeling is alleen van toepassing op de hierboven 
genoemde voorbeelden en niet op: 

 Gehele boerderij (die niet meer bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt). 

 Burgerwoning in het landelijk gebied, zonder agrarisch bedrijf. 

 Agrarische bedrijfswoning, waarbij herbestemmingsverzoek anders is dan wonen of 
agrarisch. 

 Bedrijfswoning bij niet-agrarisch bedrijf. 

 Locaties waar een goed woon- en leefklimaat onmogelijk is. 
 
Wanneer sprake is van een wens om een plattelandswoning te realiseren dan moet dat 
planologische geregeld worden door het toekennen van een aanduiding binnen de agrarische 
bestemming. De gemeente Winterswijk staat positief tegenover het toekennen van 
plattelandswoningen.  
 
4.2.6 De Mantelzorgwoning 
De landelijke wetgever maakt het realiseren van mantelzorgwoningen onder voorwaarden 
vergunningvrij mogelijk. Hieronder wordt het volgende verstaan:  
 
‘Huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie 
ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de 
woning’. 
 
Mantelzorg wordt als volgt gedefinieerd: 
Een WMO-consulent van de gemeente, aangewezen als sociaal-medisch adviseur 
beoordeeld of er sprake is van mantelzorg. Indien dit het geval is, is huisvesting in verband 
met mantelzorg (de mantelzorgwoning) toegestaan’.  
 
Er zijn drie mogelijkheden voor een mantelzorgwoning. In alle gevallen geldt dat wanneer de 
mantelzorg eindigt, ook het recht op bewoning eindigt. Dit betekent ook dat voorzieningen uit 
het bijgebouw gehaald moeten worden (bijvoorbeeld de keuken en badkamer), of de 
verplaatsbare unit verwijderd moet worden. 

 Nieuwbouw: concreet komt het erop neer dat wanneer vergunningsvrij een bijgebouw 
gebouwd mag worden, hier ook een mantelzorgwoning in gemaakt mag worden. 
Wanneer er niet voldaan kan worden aan de randvoorwaarden voor een 
vergunningsvrij bijgebouw, is het nog mogelijk om via een omgevingsvergunning een 
mantelzorgwoning in een nieuw bijgebouw te realiseren. In het buitengebied is deze 
mogelijkheid beperkt tot een gebouw van maximaal 150 m2 en 5 meter hoog. 

 Bestaande bouw: landelijke wetgeving schrijft voor dat voor het gebruik van 
bestaande bouwwerken als mantelzorgwoning geen vergunning nodig is. Dit betekent 
dat alle bestaande gebouwen gebruikt kunnen worden als mantelzorgwoning. 

 Verplaatsbare unit: omdat er in het buitengebied al vrijwel altijd het maximum aan 
bebouwing qua bijgebouwen aanwezig is dat vergunningvrij gebouwd mag worden, is 
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er voor het buitengebied een speciale regel gemaakt (artikel 7 lid 2 bijlage II Bor). 
Wanneer sprake is van een bouwwerk dat in zijn geheel of in delen verplaatsbaar is 
en waarvan de oppervlakte maximaal 100 m2 is, hoeft geen rekening gehouden te 
worden met de oppervlakte van al bestaande bijgebouwen. Een dergelijke unit kan 
dus altijd vergunningvrij geplaatst worden. Wel moet rekening gehouden met de 
andere eisen uit artikel 2 lid 3 van bijlage II van het Bor zoals een maximale hoogte. 

 
De invloed van de gemeente is dus heel beperkt als het gaat om het toekennen van 
mantelzorgwoningen. Dat is ook niet direct een probleem, omdat mantelzorgwoningen 
invulling kunnen geven aan de groeiende behoefte om zelf te kunnen voorzien in een 
zorgoplossing als dat noodzakelijk is.  
 
4.2.7 Uitbreiding van woningen 
In het bestemmingsplan buitengebied is het uitbreiding van woningen vastgelegd met een 
norm. De afgelopen jaren zijn een aantal initiatieven geweest waar is afgeweken van die 
norm. In eerste instantie had dit te maken met de landelijke invoering van de ‘Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht’ (WABO) die uitbreiding van woningen vergunningvrij mogelijk 
maakt. Dit ook boven de gemeentelijk vastgestelde norm. Echter, er bestaat een kans dat de 
ruimtelijke kwaliteit bij het vergunningvrij uitbreiden van woningen niet hoog is: het ‘platte 
doos principe’. Daarom is er bij die specifieke ruimtelijke initiatieven waar een 
uitbreidingsvraag lag van meer dan 20 m2 afgeweken van de norm die in het gemeentelijke 
bestemmingsplan was vastgelegd. Als voorwaarde is meegeven dat de uitbreiding moet 
passen bij de kenmerkende vorm van het hoofdgebouw. Ook hier is ruimtelijke kwaliteit dus 
weer het uitgangspunt.  
 
De gemeente kiest ervoor om de maximale norm als het gaat om uitbreiding van woningen 
los te laten en te koppelen aan kwalitatieve eisen. In het bestemmingsplan buitengebied is 
een maximale inhoudsnorm van 750m3 per woning opgenomen. Wordt de woning na 
uitbreiding groter dan deze norm, dan geldt en voorwaarde om een vereveningsbijdrage te 
leveren.  
 
4.2.8 Uit de markt nemen van woningen 
In 2016 is voor de gemeente Winterswijk een woonvisie opgesteld. Het uitgangspunt van die 
visie is dat iedere (potentiële) inwoner van Winterswijk maximaal in zijn woonbehoefte 
moeten kunnen voorzien. Daarbij uitgaande van ieders beschikbare persoonlijke budget. Op 
basis van demografische ontwikkelingen is het noodzakelijk zorgvuldig te kijken naar de 
behoefte op korte èn lange termijn om te voorkomen dat we bouwen voor leegstand. 
Winterswijk heeft (bijna) voldoende woningen om aan de vraag te voldoen; het 
nieuwbouwprogramma is de afgelopen jaren gereduceerd en we gaan toe naar de situatie dat 
nieuwbouw alleen als vervanging van sloop plaatsvindt. 
 
Er is ruimte voor nieuwe woningen in het buitengebied, mits goed onderbouwd vanuit 
ruimtelijke (beeld) kwaliteit, lange termijn (woon)wens en/of bijdrage aan de leefbaarheid. 
Daarnaast zullen bestaande woningen met een slechte kwaliteit uit de markt genomen 
moeten worden, in beperkte mate kunnen die door nieuwbouw worden vervangen. Dit komt 
de kwaliteit van de bestaande voorraad ten goede. 

 
4.2.9 Beslispunten thema wonen 
 
Algemeen 

2. Er is ruimte voor het toevoegen van 50 wooneenheden in het buitengebied in 
de periode 2010 – 2025

3
. Dit ten behoeve van het versterken van de kwalitatieve 

woningvoorraad. Het aantal van 50 is exclusief de woningbouwplannen in het 
buitengebied die dateren van voor 1 januari 2010 en op de planningslijst 
woningbouw staan; 

3. Het toevoegen van woningen kan, mits daar een maatschappelijke meerwaarde 
tegenover staat. Die maatschappelijke meerwaarde uit zich bijvoorbeeld in 

                                                      
3
 Hiervan zijn er reeds circa 25 vergeven 



- 30 - 
 

sloop van overtollige bebouwing, aanleg nieuw landschap, herbestemming 
cultuurhistorische waardevol erfgoed etc. 

4. Bestaande woningen met een slechte kwaliteit en/of geen woonfunctie zullen 
uit de markt genomen moeten worden.  

 
Specifiek 

5. Ruimte bieden voor woningsplitsing en de huidige ‘kuubregeling’ herijken 
vanuit een volkshuisvestelijk kader; 

6. Het blijft mogelijk een nieuw landgoed te stichten. De voorwaarden hiervoor 
worden aangescherpt om het maatschappelijk effect (nieuwe natuur, conform 
landschapsontwikkelingsplan) te vergroten wanneer sprake is van een dergelijk 
initiatief.  

7. Inwoning (onzelfstandige woningen) blijft mogelijk. 
8. De gemeente biedt conform de landelijke regeling ruimte voor 

‘plattelandswoningen’ en ‘mantelzorgwoningen’; 
9. De beeldkwaliteit van woningen staat centraal als het om de uitbreiding van 

woningen gaat 
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4.3 Landbouw 
 
4.3.1 Algemeen 
De agrarische sector is in ontwikkeling. Nederland produceert exporteert veel vanuit deze 
sector en is een belangrijke partij op de wereldmarkt. Dat leidt concreet tot schaalvergroting 
van agrarische bedrijven. Ook de roep om steeds duurzamer te produceren wordt steeds 
groter. Dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid spelen daarbij een rol. Die ontwikkelingen 
zijn ook terug te zien in het Winterswijkse buitengebied. ‘Grootschalig boeren in een 
kleinschalig landschap’ is hier een veel gebruikte uitspraak. 
 
Voor de gemeente Winterswijk blijft de agrarische sector onverminderd belangrijk. Dit vanuit 
economisch, sociaal én landschappelijk opzicht. De agrarische sector  wordt mede gezien als 
‘beheerder’ van het Winterswijkse landschap, dat zich mede kenmerkt door de aanwezigheid 
van agrarische gronden. 
 
Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de agrarische sector in Winterswijk zien. De 
specialisatie van landbouwbedrijven is zeer ver gevorderd. Er zijn nagenoeg geen gemengde 
bedrijven meer.   
 

Aantal 1980 1990 2000 2010 2014 
2014 in % 
tov 1980 

W’wijk - NL 

Agrarische bedrijven  
(opgave Meitelling) 

809 676 394 344 319 39 - 45 

Agrarische bedrijven 
(als hoofdinkomen) 

- - ca. 270 ca. 200 
160 -
170 

- 

Cultuurgrond in ha 
 

9.315 9576 8.473 8.055 7.933 85 – 88 

Rundvee 
 

34.211 27.774 21.274 18.941 19.292 56 - 78 

Melkkoeien 
 

14.602 11.082 8.045 8.068 9.107 62 – 67 

Melkveebedrijven 
 

- - 186 122 120 - 

Varkens 
 

104.250 107.111 75.166 59.199 49.629 48 - 121 

Varkensbedrijven 
 

576 339 107 41 28 5 - 12 

Kippen 
 

317.755 278.620 275.089 144.930 80.972 25 - 127 

Pluimveebedrijven 
 

- - 15 11 6 - 

Paarden 
 

360 349 760 831 1.020 283 - 196 

 
4.3.2 Groeimogelijkheden agrarische bedrijven 
Ruimtelijk gezien moet de agrarische sector zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit wel onder 
bepaalde voorwaarden rekening houdend met de leefomgeving en de aanwezige ruimtelijke 
kwaliteiten. In het huidige beleid/bestemmingsplan buitengebied van de gemeente 
Winterswijk zijn normen opgenomen die bepalen binnen welke marge de agrarische sector de 
ruimte krijgt om te groeien. Dit geldt voor zowel grondgebonden als niet-grondgebonden 
agrarische bedrijven. Op de eerste plaats geldt dat het gehele bouwblok gebruikt kan worden 
ten behoeve van bebouwing van het agrarisch bedrijf. Dit uitgangspunt wordt voortgezet in de 
op te stellen omgevingsvisie. Vervolgens is het mogelijk dat: 

 Grondgebonden agrarische bedrijven kunnen uitbreiden tot maximaal 2 hectare 



- 32 - 
 

 Niet-grondgebonden agrarische bedrijven kunnen uitbreiden tot maximaal 1 hectare 
in zogenaamde verwevingsgebieden en tot maximaal 1.5 hectare  op 
ontwikkellocaties in verwevingsgebieden.  

 
Op basis van het huidige beleid is verdere en grotere ontwikkeling van agrarische bedrijven 
niet mogelijk. De gemeente Winterswijk wil die ruimte onder bepaalde voorwaarden, in 
aansluiting op he provinciale beleid, wel bieden. Daar staat wel een vereveningsbijdrage 
tegenover door middel van sloop of de aanleg van nieuw landschap. Dit aspect is benoemd in 
de hoofdstuk 2, strategische kaderstelling. De uitbreiding moet sowieso voorzien in een 
goede landschappelijke inpassing en mag netto niet ten koste gaan van ruimtelijke 
kwaliteiten.  
 
De veel gehoorde term ‘Megastal’ krijgt hiermee ook min of meer invulling. De specifieke 
locatie bepaalt in welke mate een agrarisch bedrijf al dan niet kan groeien. Ten aanzien van 
dierenwelzijn en milieu gelden landelijke regels, die ook lokaal van toepassing zijn als 
randvoorwaarde voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven.  
 
4.3.3 Van wonen agrarisch 
De omschakeling van wonen naar agrarisch, bijvoorbeeld ten behoeve van een 
paardenhouderij, is in het huidige gemeentelijk beleid onder bepaalde voorwaarden mogelijk. 
 
De gemeente kiest ervoor om het beleid aan te scherpen wanneer sprake is van een 
gewenste wijziging van de bestemming van wonen naar agrarisch. Dat wil zeggen dat een 
vereveningsbijdrage nodig is om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wanneer sprake is van 
nieuwbouw. Dit in overeenstemming met de kaders uit de strategische kaderstelling. Het 
‘voor-wat-hoort-wat-principe’ is ook hier van toepassing. 
 
4.3.4 Beslispunten Landbouw 
 

10. Ruimte bieden aan (niet)grondgebonden veehouderijen om verder te 
ontwikkelen. Wanneer een uitbreiding boven een gestelde norm komt, dan is 
een vereveningsbijdrage noodzakelijk.   

11. De huidige voorwaarden met betrekking tot het wijzigingen van de bestemming 
van wonen naar agrarisch aanvullen met de volgende voorwaarden: 

a. Een vereveningsbijdrage is nodig wanneer sprake is van dit type 
ontwikkeling in combinatie met nieuwbouw. 
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4.4 Natuur 
 
4.4.1 Algemeen 
In het Winterswijkse cultuurlandschap zijn cultuur en unieke natuur sterk met elkaar 
verweven. Deze unieke combinatie moet verder worden versterkt. Naast een aantal grotere 
natuurkernen (waaronder 4 verschillende natura 2000-gebieden) heeft Winterswijk een hoge 
dichtheid van kleinschalige natuurlijke en halfnatuurlijke landschapselementen. Er is veel 
afwisseling in natuurwaarden binnen de diverse landschapstypen (loofbos, veen, beekdalen 
etc.). De verspreid liggende natuurwaarden worden onderling verbonden door droge en natte 
verbindingen. De beken, houtwallen, houtsingels en schrale wegbermen vormen daarbij een 
verbindende factor voor aanwezige natuurwaarden. De gemeente Winterswijk streeft er in 
haar beleid naar de soortenrijkdom te behouden en/ of te versterken. Daarnaast biedt de 
aanwezige natuur nog meer kansen. 

1. De aanwezigheid van natuur draagt bij aan een omgeving waar het prettig 
wonen, werken en recreëren is; 

2. Het welzijn van mensen verbeterd bij de aanwezigheid van natuur.  
 
Ook het realiseren van de natuurkwaliteitsdoelen is een belangrijke ambitie. Prioriteiten liggen 
bij de meest waardevolle en kwetsbare natuur- en stroomgebieden, zoals HEN-beken. De 
gemeente Winterswijk streeft er naar dat deze natuurontwikkeling plaatsvindt in 
overeenstemming met het cultuurlandschap.   
 
De ‘functie natuur’ wordt voor een groot deel beschermd door nationale en internationale 
regelgeving. Voorbeelden zijn de Natuurbeschermingswet en de Flora en Faunawet

4
. De 

gemeente Winterswijk is van mening dat de regelgeving van andere overheden de 
natuurwaarden voldoende beschermen. Actief gemeentelijk beleid, met bestaande 
regelgeving als basis, is nodig voor het behouden en ontwikkelen van natuurwaarden in het 
cultuurlandschap. De gemeente stelt zelf geen extra beschermende regelgeving op. 
 
4.4.2 Werken aan een robuust natuurnetwerk 
Het buitengebied van Winterswijk kenmerkt zich als ‘agrarisch cultuurlandschap’ met een 
juiste balans tussen agrarische gronden, natuur en overige functies. Het streven is om, 
aansluitend aan provinciale doelstellingen, een robuust natuurnetwerk te realiseren. De 
provincie Gelderland zet in op de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene 
ontwikkelzone.  
 
Het is ongewenst dat nieuwe natuurgebieden worden gerealiseerd die versnipperd in het 
buitengebied komen te liggen zonder een koppeling met het bestaande natuurnetwerk. Het is 
een opgave om de kwaliteiten van natuur en natuurgebieden te koppelen aan bredere 
doelstellingen.  
 
4.4.3 Ruimtelijke ontwikkelingen in natuurgebieden 
Binnen natuurgebieden heeft de ontwikkeling van natuurwaarden voorrang ten opzichte van 
overige ruimtelijke ontwikkelingen. Het kan voorkomen dat er een ruimtelijk initiatief gewenst 
is in een natuurgebied. Onder bepaalde voorwaarden kan daar aan meegewerkt worden. 
Daarbij gaat het onder andere om de eisen die de provincie Gelderland stelt wanneer sprake 
is van een ontwikkeling in het Gelders Natuurnetwerk of de Groene ontwikkelzone.   
Daarnaast wordt er ruimte geboden aan ontwikkelingen die passen bij de natuurbestemming 
of een andere maatschappelijk belang hebben. Daarbij valt te denken aan: 

 Een gebouw ten behoeve van de opslag en berging van materialen voor het beheer 
van het natuurgebied; 

 Een uitkijkplatform; 

 Een zend- of ontvanginstallatie;  
 
Het uitgangspunt is dat de omvang van de bouwwerken past bij de maatvoering, vorm en 
schaal passen bij het landschap en de natuurwaarden. Het landschapsontwikkelingsplan 
biedt daarvoor een afwegingskader.  

                                                      
4
 De nieuwe Wet Natuurbescherming is op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Deze vervangt straks 

drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. 
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4.4.4 Natuurbegraafplaatsen 
Een nieuw landelijk fenomeen is de opkomst van natuurbegraafplaatsen. Natuur begraven 
betekent begraven in de vrije natuur, onder een boom, in een open plek in het bos of in de 
nabijheid van water. 
 
Per jaar overlijden er in de gemeente Winterswijk ongeveer 300 mensen. 65 procent hiervan 
laat zich cremeren, terwijl de 35 procent kiest voor begraven. Het aantal mensen dat kiest 
voor cremeren is de laatste jaren sterk toegenomen. 
 
De dichtstbijzijnde huidige natuurbegraafplaats voor de inwoners van Winterswijk ligt in 
Doetinchem en is in eigendom van de gemeente Doetinchem. De gemeente ontvangt 
verzoeken om natuur begraven in het buitengebied mogelijk te maken.  
 
De gemeente is geen voorstander van het creëren van plekken in het buitengebied voor 
grootschalig natuur begraven op commerciële basis. Er vindt dan namelijk een forse claim 
plaats op gebruik van gronden voor nu en in de toekomst. Hoewel eeuwige grafrust juridisch 
niet meer kan, kan de grafrust wel voor onbepaalde tijd gelden. Zolang er een rechtspersoon 
blijft aangewezen voor de grafrechten vervallen deze niet. Zo komt de bestemming van het 
gebied voor lange tijd vast te liggen. Hierdoor wordt de dynamiek uit een gebied gehaald. De 
gemeente wil wel ruimte bieden voor kleinschalige vormen van natuur begraven, niet 
commercieel.  
 
4.4.5 Beslispunten Natuur 
 

12. Geen medewerking verlenen aan nieuwe initiatieven voor natuur begraven 
(commercieel en kleinschalig). Wel ruimte bieden voor kleinschalige, niet 
commerciële, initiatieven.   

13. Doorzetten van het gemeentelijk beleid met betrekking tot behoud en 
ontwikkelen van natuur en natuurgebieden: een robuust natuurnetwerk; 

o Voorkomen dat versnipperd natuurgebieden ontstaan die geen bijdrage 
leveren aan het gewenste robuuste natuurnetwerk 

o Aansluiten bij het provinciale Gelders Natuurnetwerk en Groene 
ontwikkelzone als raamwerk voor dat robuuste natuurnetwerk 
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4.5 Vrijetijdseconomie 
 
4.5.1 Algemeen 
Het Winterswijkse landschap biedt een uniek decor voor ontwikkeling van de 
vrijetijdseconomie. De gemeente Winterswijk beschikt dan ook over een breed scala 
overnachtingsmogelijkheden en dagrecreatie activiteiten. Het is wel de kunst om continu in te 
kunnen reageren op een snel veranderende markt als het gaat om vrijetijdseconomie. De 
diversiteit in aanbod van overnachtingsmogelijkheden moet inspelen op de wensen van de 
klant. Van ‘eco-hut’, naar safaritent tot luxe recreatiewoning. De gemeente Winterswijk zet 
vooral in op:  

 verhoging van het aantal overnachtingen door kwaliteitsverbetering; 

 Nieuwvestiging van nieuwe grootschalige  verblijfsrecreatie bij voorkeur bij 't Hilgelo; 

 versterken van de relatie tussen verblijfsrecreatieve voorzieningen en natuur en 
landschap; waarborgen en verbeteren landschappelijke inpassing van 
verblijfsrecreatieve bedrijven; 

 bereiken van nieuwe doelgroepen, met behoud van de huidige doelgroepen. 
 
4.5.2 Campings (o.a. minicampings) 
De gemeente Winterswijk kent verschillende soorten campings. Van complete 
recreatiebedrijven tot kamperen bij de boer. Bij een camping horen diverse voorzieningen. 
Daarbij kan gedacht worden aan sanitaire ruimte, horecagelegenheden en een 
animatieruimte. Campings krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, mits dit netto niet koste 
gaat van landschapskwaliteiten en landschappelijk inpassing goed is vorm gegeven. 
Sommige campings beschikken ook over recreatiewoningen. Voor dat deel wordt verwezen 
naar de specifieke paragraaf hierover.  
 
In Winterswijk kan grofweg een onderscheid gemaakt worden in twee type campings. Op de 
eerste plaats de reguliere campings die als zodanig bestemd zijn. Op de tweede plaats zijn 
dat de minicampings (maximaal 25 kampeerplekken), veelal als nevenfunctie bij een 
agrarisch bedrijf. Het komt voor dat die minicampings door willen groeien. Bijvoorbeeld, 
omdat het agrarisch bedrijf is gestopt. De gemeente Winterswijk wil die ontwikkeling mogelijk 
maken en een nieuwe categorie introduceren: de camping van het Nationaal Landschap. Dit 
wil zeggen dat een uitbreiding van het maximale kampeermiddelen mogelijk is. Leidend 
daarbij is dat een gezonde bedrijfseconomische ontwikkeling mogelijk is. Bij die uitbreiding 
moet op een goede wijze rekening gehouden worden de kernkwaliteiten van het Nationaal 
landschap. Het toevoegen van recreatiewoningen is hier niet toegestaan. Kleinschalige en/of 
bijzondere overnachtingsmogelijkheden wel, zoals trekkershutten. Wel in beperkt aantal.  
 
Tot slot de koppeling van een minicamping met een agrarische bedrijf. Die is in het huidige 
beleid opgenomen en was bedoeld. om de ‘agrarische beleving’ te verbinden met het 
recreëren. In de op te stellen omgevingsvisie wordt die koppeling losgelaten om zo de kansen 
op een grotere verdiencapaciteit bij andere functies in het hele buitengebied te vergroten. 
Daarbij gaat het vooral om het beleven van het Nationaal Landschap. Dat gaat verder dan 
alleen de ‘agraische beleving’. Landschap en natuur horen daar ook bij. Een belangrijk doel is 
ook het verhogen van het aantal toeristische overnachtingen in Winterswijk.      
 
4.5.3 Recreatiewoningen 
Het aanbod van recreatiewoningen in Winterswijk is divers en al behoorlijk omvangrijk. De 
kwaliteit ervan is wisselend. De meeste recreatiewoningen zijn gelegen op 
verblijfsrecreatieterrein. Al dan niet commercieel geëxploiteerd. De gemeente Winterswijk 
biedt onder bepaalde omstandigheden mogelijkheden om het aantal recreatiewoningen uit te 
breiden. Er moet dan vooral sprake zijn van een kwalitatieve meerwaarde. Een gevaar van 
een te grote kwantitatieve toename van recreatiewoningen is dat er leegstand dreigt op 
sommige parken. Aan de andere kant moeten eigenaren ook geprikkeld worden om te 
investeren in de kwaliteit van (bestaande) recreatiewoningen die aansluit op de behoefte van 
de klant. Die toevoeging van recreatiewoningen is op een aantal manieren mogelijk: 

 Aan de noordzijde van ’t Hilgelo. Het aanwezige water, met bijbehorende 
voorzieningen biedt kansen voor de exploitatie van recreatiewoningen.  

 De toevoeging van solitaire recreatiewoningen is daarnaast alleen toegestaan in 
bestaande karakteristieke gebouwen, die hun functie dreigen te verliezen. 
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Herbestemming van cultureel erfgoed draagt bij aan het versterken van het 
kwalitatieve aanbod in relatie tot het recreatieve overnachtingsaanbod. 

 Nieuwbouw van (solitaire) recreatiewoningen is in principe niet mogelijk, tenzij: 
o Uit een op te stellen economische gemeentelijke beleidsnota blijkt dat 

nieuwbouw van solitaire recreatiewoningen aansluit bij een behoefte van 
de recreant en daarmee een kwalitatieve toevoeging is.    

o Bij nieuwbouw van een recreatiewoning geldt dan in ieder geval een 
vereveningsbijdrage in de vorm van sloop of de aanleg van nieuw 
landschap, zoals in de strategische kaderstelling staat beschreven.     

 
4.5.4 Nieuwe vormen van verblijfsrecreatie 
In de voorgaande paragrafen zijn de kaders en criteria geschetst van diverse vormen van 
verblijfsrecreatie. Ter versterking van het toeristisch-recreatief product worden daarnaast 
nieuwe/vernieuwende initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie gestimuleerd, deze 
worden per afzonderlijke situatie bekeken. De uitgangspunten uit de algemene kaderstelling 
blijven onverminderd van toepassing. 
 
4.5.5 Horeca 
Het bijzondere cultuurhistorisch waardevolle landschap rond Winterswijk is zeer uitnodigend 
en aantrekkelijk voor zowel inwoners, als de bezoekers (de toeristen) van Winterswijk. De 
gemeente kan hierop inspelen door het toelaten van nieuwe (recreatieve) functies in het 
landschap die versterkend zijn voor het platteland als geheel, waaronder horeca.  
 
Door horeca-activiteiten in het buitengebied toe te staan, kan niet alleen de verdiencapaciteit 
in het buitengebied versterkt worden, maar ook de landschapsbeleving bij toeristen en 
recreanten. Hierdoor kan het imago van Winterswijk worden versterkt.  
Het aanbod van horeca in het buitengebied is nog beperkt. De bezoekersaantallen en het nog 
onbenutte klantenpotentieel maken een verdere ontwikkeling van kleinschalige 
horecagelegenheden op bijzondere locaties (in karakteristieke gebouwen, op (voormalige) 
agrarische bedrijven, landgoederen etc.) mogelijk. 
 
Een kleinschalige terrasvoorziening (bijvoorbeeld een theetuin) kan als nevenfunctie worden 
toegestaan in en bij bestaande gebouwen. Een dergelijke voorziening moet tevens voldoen 
aan wet- en regelgeving die horen bij deze branche. De drank- en horecawet, regelgeving op 
het gebied van voedselveiligheid en de APV zijn hier voorbeelden van. 
 
Het kan ook voorkomen dat er wens komt tot het realiseren van een horeca (hotel, restaurant, 
café) als hoofdfunctie. Dat is mogelijk, mits wordt voldaan de kaders, zoals genoemd in de 
strategische kaderstelling.  
 
Het huidige beleid van de gemeente Winterswijk kent een verbod op het op commerciële 
wijze exploiteren van ruimtes voor feesten en partijen. Daarvoor is gekozen om de exploitatie 
van bestaande voorzieningen waar feesten en partijen op commerciële wijze worden 
georganiseerd niet verder onder druk te zetten. Het beleid op dit punt wordt gewijzigd. De 
gemeente is geen partij als het gaat om het voorkomen van economische concurrentie, in 
tegendeel. Het op commerciële wijze exploiteren van ruimtes voor feesten en partijen is 
toegestaan, mits: 

 Dat niet leidt tot ongewenste leegstand elders in Winterswijk; 

 Dit is gekoppeld aan specifieke en bijzondere omgevingskenmerken (van het 
buitengebied).  

 
De aanwezigheid van een wijnboerderij of waardevolle cultuurhistorische bebouwing zijn 
voorbeelden die passen bij de tweede ‘mits’.   
 
4.5.6 Beslispunten vrijetijdseconomie 
 

14. Voortzetten van het gemeentelijke beleid op het gebied van verblijfsrecreatie. 
Wel zijn enkele wijzigingen in het beleid nodig. Te weten: 

o De introductie van de ‘camping van het Nationaal Landschap’. 
o Een minicamping is mogelijk bij elke bestaande functie om:  
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 de kansen op een grotere verdiencapaciteit in het hele 
buitengebied te vergroten; 

 de beleving van het fraaie winterswijkse landschap verder vorm 
te geven. 

o Nieuwbouw van (solitaire) recreatiewoningen is in principe niet 
mogelijk, tenzij; 

 Uit een op te stellen economische gemeentelijke beleidsnota 
moet blijken of nieuwbouw van solitaire recreatiewoningen 
aansluit bij een behoefte van de recreant en daarmee een 
kwalitatieve toevoeging is.    

 Bij nieuwbouw van een recreatiewoning geldt dan in ieder geval 
een vereveningsbijdrage in de vorm van sloop of de aanleg van 
nieuw landschap, zoals in de strategische kaderstelling staat 
beschreven.     

15. Het op commerciële wijze exploiteren van ruimtes voor feesten en partijen kan 
als de locatie is gekoppeld aan specifieke bijzondere omgevingskenmerken.  
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4.6 Detailhandel 
 
4.6.1 Algemeen 
In veel opzichten is het van belang in de nieuwe omgevingsvisie buitengebied Winterswijk 
rekening te houden met de aanwezigheid van de kern Winterswijk met tal van voorzieningen. 
Zeker als het gaat om de bestaande detailhandelstructuur van Winterswijk. Het gemeentelijk 
beleid zet vooral in op:  

 het goed functioneren van het kernwinkelgebied als kloppend hart van Winterswijk en 
de perifere detailhandelslocatie aan de Europalaan. 

 De realisatie van een nieuwe PDV-locatie in de spoorzone (voormalige emplacement) 

 Ondergeschikte detailhandel op bedrijventerreinen. 

 Het behouden van de bestaande detailhandel buiten het kernwinkelgebied ten 
behoeve van de leefbaarheid in de Winterswijkse buurtschappen. Het gaat dan vooral 
om de verkoop van dagelijkse artikelen.    

 
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van detailhandel mogen niet ten koste gaan van de 
bestaande detailhandelsstructuur. Leegstand ligt op de loer wanneer buiten die structuur 
nieuwe detailhandel wordt toegevoegd. Het huidige beleid op het gebied van detailhandel 
blijft onverminderd van kracht. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied op 
het gebied van detailhandel, zoals outletwinkels, zijn ongewenst.  
 
In 2011 is de marktruimte berekend voor dagelijkse en niet-dagelijkse detailhandel. Uit die 
berekening blijkt dat er in de dagelijkse artikelensector geen marktruimte is. Voor het niet-
dagelijkse artikelenaanbod is voor het centrum van Winterswijk zonder ingrijpende 
herstructurering circa 2.200 m² wvo marktruimte aan te wijzen. Deze ruimte wordt volledig 
ingevuld met het project in de Wooldstraat (o.a. Xenos en C&A). Indien een 
forse structuurversterking plaatsvindt, bijvoorbeeld rond de Notaristuin/Bossesteeg, 
is deze ruimte groter, tot maximaal 4.000 à 5.000 m² wvo. 
 
Het aanbod aan winkels is in Winterswijk hoog ten opzichte van vergelijkbare plaatsen met 
een regiofunctie. Dit komt met name voort uit de aantrekkelijkheid ervan voor de Duitse 
bezoeker, die Winterswijk goed weten te vinden. 
 
4.6.2 Detailhandelsvormen in het Winterswijkse buitengebied 
Het huidige beleid op het gebied van detailhandel is vastgelegd in 2011 vastgelegd in een 
detailhandelsvisie. Daarin staan ook enkele vormen van detailhandel die mogelijk zijn in het 
buitengebied. Dat beleid krijgt ook een plek in de nieuwe omgevingsvisie voor het 
buitengebied. De verschillende vormen van detailhandel met bijbehorende 
beleidsuitgangspunten is uitgewerkt in de onderstaande tabel.  
 

Vorm detailhandel Beleid 

Verkoop aan huis Detailhandel aan huis is ongewenst, omdat het concurreert met 
de reguliere winkelgebieden, het zorgt voor verdere verspreiding 
van het winkelaanbod en het ongewenste verkeersbewegingen 
oproept. 

Streek- en ter plaatse 
geproduceerde producten 

De verkoop van streek- en ter plaatse geproduceerde producten 
biedt kansen voor de verdiencapaciteit van het buitengebied. 
Door verkoop van streekeigen producten en gelieerde 
activiteiten kan Winterswijk haar gastvrije Achterhoekse karakter 
duidelijker voor het voetlicht brengen. Om de bestaande 
detailhandelsstructuur niet te verstoren is het maximale 
winkelvloeroppervlak ondergeschikt aan de reguliere functie, 
naar omzet als in oppervlakte. Hierbij is het uitgangspunt dat 
verkoop van dit type producten een versterking dient te zijn voor 
de regionale detailhandelsstructuur.  

Recreatiebedrijven Recreanten bezoeken de gemeente met name vanwege het 
fraaie landschap en de geologische geschiedenis. Daarnaast 
zijn de detail- handel in het centrum van Winterswijk en bij 
Obelink, samen met horeca en andere verwante functies, 
belangrijke trekkers. Het beleid van de gemeenten is er op 
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gericht om meer toeristen en recre- anten naar het buitengebied 
te trekken. Het is voor Winterswijk belangrijk om innovatieve 
impulsen te geven aan recreatie en toerisme. Dit geldt zeker ook 
voor het buitengebied, dat immers geen museum is. In beperkte 
mate kan ook detailhandel hier een rol in spelen, mits in 
ondergeschikte vorm geïntegreerd in recreatiebedrijven en met 
een aantoonbare meerwaarde voor de hoofdfunctie van het 
betreffende bedrijf. De winkel is dus gericht op de bezoekers 
van de recreatievoorziening en eventueel seizoensgebonden. In 
alle gevallen geldt de voorwaarde dat de winkel niet 
structuurverstorend mag werken. 

Detailhandel bij 
tankstations 

Voor de winkels bij motorbrandstoffenverkooppunten wordt 
uitgegaan van de volgende richtlijnen: de verkoop van 
producten is ondergeschikt aan de hoofdfunctie van het 
tankstation. Daarnaast dient het assortiment gericht te zijn op 
automobilisten. 

Internet afhaalpunten Met de stijgende detailhandelsverkoop via internet neemt ook 
het leveren van de goederen via afhaalpunten toe. Het risico 
bestaat dat dergelijke afhaalpunten verkapte winkels worden en 
daarmee gaan concurreren met de gevestigde detailhandel. Om 
dit te voorkomen, kunnen afhaalpunten wel worden toegestaan 
buiten de structuur (ook in het buitengebied), maar deze mogen 
niet als winkel functioneren. Het afhaalpunt mag geen 
showroom hebben en er kan niet ter plekke worden afgerekend. 

Vliegende winkels Met vliegende winkels wordt bedoeld een kortdurende 
detailhandelsverkoop tegen dumpprijzen vanuit locaties waar 
normaliter geen detailhandel plaatsvindt, bijvoorbeeld 
horecagelegenheden of bedrijfspanden. Vliegende winkels 
kunnen de gevestigde detailhandel ernstig benadelen. Op de 
lange duur is dat ook nadelig voor de consument omdat hierdoor 
gevestigde winkels onder druk komen te staan en het gevaar 
gelopen wordt dat het winkelaanbod – en daarmee de 
keuzemogelijkheden voor de consument – zullen afnemen. Dit is 
de reden om zeer terughoudend om te gaan met vliegende 
winkels buiten de structuur, zeker daar waar het de verkoop van 
nieuwe artikelen betreft. 

 
4.6.3 Branchevervaging 
Een fenomeen waar de huidige detailhandelsvisie nog onvoldoende in voorziet is 
branchevervanging. Dit is het verschijnsel dat de in de detailhandel aangeboden 
assortimenten verbreed worden en wel zodanig dat verschillende winkeltypen elkaar qua 
assortiment gedeeltelijk overlappen. Onder invloed van nieuwe winkelketens heeft deze trend 
zich voortgezet. Bij supermarkten kan men vaak ook kleine huishoudelijke artikelen en textiel 
kopen, drogisterijen bieden een breed assortiment producten aan, variërend van 
voedingsmiddelen tot speelgoed. Warenhuizen verkopen onder meer elektriciteit en gas. 
Branchevervanging biedt zowel kansen als bedreigingen. Een kans is door middel van 
branchevervaging beter in te kunnen spelen op de behoefte van een klant. Tevens heeft 
branchevervaging tot doel winst van een individuele ondernemer te vergroten. In zijn 
algemeenheid kan dat positief zijn voor de lokale economie. Branchevervaging kent ook 
nadelen. Door het toestaan van verkoop van nieuwe productgroepen kan de bestaande 
detailhandelsstructuur onder druk komen te staan. De verkoop van bloemen bij een 
supermarkt kan ten koste gaan een bloemist in het kernwinkelgebied. In het ergste geval kan 
dat leiden tot ongewenst leegstand op die plek. Aan de andere kant kan branchevervaging 
buiten het kernwinkelgebied een prikkel zijn voor winkels binnen de bestaande 
detailhandelsstructuur om nog meer te focussen op kwaliteit en daarmee onderscheidend te 
zijn. Dat is juist weer een positieve ontwikkeling. Kortom: branchevervaging is een trend die 
niet tegen te houden lijkt en kansen biedt voor een gezonde detailhandelsstructuur. Om te 
voorkomen dat dit tot negatieve effecten leidt onderzoekt de gemeente Winterswijk wat 
hiervoor de mogelijkheden zijn. Eén van de aspecten dat daarin aan bod komt is de behoefte 
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van verkoop van producten nabij de grens waar in Duitsland accijns op wordt geheven. Ook 
in relatie tot het functioneren van het winkelgebied in de kern Winterswijk.    
 
4.6.4 Beslispunt Detailhandel 
 

16. In de uitvoeringsparagraaf van de omgevingsvisie een onderzoek opnemen in 
welke mate branchevervaging in het buitengebied mogelijk is, met daarin 
aandacht voor verkoop van producten nabij de grens met Duitsland.   
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4.7 Niet-agrarische bedrijvigheid 
 
4.7.1 Algemeen 
In het buitengebied van Winterswijk treffen we veel vormen van bedrijven aan, niet zijnde 
agrarisch. Voorbeelden zijn loonbedrijven en bouwbedrijfjes. Met de afname van het aantal 
agrarische bedrijven neemt het belang van andere vormen van economie steeds verder toe 
voor de vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied. De gemeente Winterswijk ziet graag 
dat in het buitengebied (nieuwe) vormen van bedrijvigheid zich kunnen ontwikkelen.  
 
4.7.2 Ontwikkeling niet-agrarische bedrijvigheid 
Het ruimtelijke effect van niet-agrarische bedrijvigheid op het buitengebied kan echter 
aanzienlijk zijn. Daarbij is een onderscheid in gebiedsgebonden en niet-gebiedsgebonden 
bedrijvigheid. Gebiedsgebonden niet-agrarische bedrijvigheid voegt zich goed bij de 
specifieke eigenschappen van het buitengebied. Niet-gebiedsgebonden niet-agrarische 
bedrijvigheid past in principe ook goed op een bedrijventerrein.  
 
Er zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd om de ontwikkeling van bedrijvigheid in het 
buitengebied in goede banen te leiden. Op de eerste plaats mag een dergelijke ontwikkeling 
niet ten koste gaan van de leefbaarheid en het functioneren  van omliggende functies. Kaders 
daarvoor zijn milieuregels en verkeersaantrekkende werking. Vervolgens geldt dat de 
aanwezige landschappelijke kwaliteiten leidend zijn in de ontwikkelruimte van een niet-
agrarisch bedrijf.  
 
De ontwikkeling van niet-agrarische bedrijvigheid kent twee vormen. Op de eerste plaats 
nieuwe niet-agrarische bedrijvigheid die ontstaat als gevolg van functieverandering. 
Bijvoorbeeld als gevolg van een stoppend agrarische bedrijf. Hiervoor zijn de kaders van 
toepassing die bij de strategische kaderstelling staan genoemd onder de paragraaf ruimtelijke 
kwaliteit. Herbestemming en sloop en nieuwbouw bieden kansen voor nieuwe niet-agrarische 
bedrijvigheid. Dit is een verruiming van het bestaande beleid, waar nieuwbouw in combinatie 
met functieverandering niet mogelijk is. 
 
Daarnaast kent het buitengebied ook bestaande niet-agrarische bedrijvigheid. Voor die 
bedrijven is in het buitengebied een uitbreidingsnorm opgenomen.  
 
De gemeente kiest ervoor om het beleid aan te scherpen als de uitbreiding groter is dan de 
gestelde uitbreidingsnorm. Dat wil zeggen dat een vereveningsbijdrage nodig is om de 
uitbreiding van de niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk te maken. Dit in overeenstemming 
met de kaders uit de strategische kaderstelling. Het ‘voor-wat-hoort-wat-principe’ is ook hier 
van toepassing. Voor niet-gebiedsgebonden bedrijvigheid dient aangetoond te worden dat 
een verplaatsing naar een regulier bedrijventerrein niet mogelijk is. Dit op basis van een 
verplaatsingsonderzoek. Een belangrijke indicator is de beschikbaarheid van grond en/of 
bedrijfsbebouwing die geschikt is voor het eventueel te verplaatsen bedrijf. 
Bedrijfseconomische redenen die het verplaatsten naar een bedrijventerrein beperken spelen 
hier minder een rol.    
 
4.7.3 Beslispunt niet-agrarische bedrijvigheid 
 

17. Het beleid met betrekking tot de uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid 
doorzetten en aanscherpen: 

o Een vereveningsbijdrage is nodig wanneer de uitbreiding van niet-
agrarische bedrijvigheid meer is dan 26.5% (zoals vastgelegd in het 
huidige bestemmingsplan buitengebied). 
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4.8 Infrastructuur 
 
4.8.1 Algemeen 
Wegen, fietspaden waterwegen en spoorlijnen zijn over het algemeen structuurbepalende 
elementen als het gaat om de indeling van de ruimte. De hoofd verkeersstructuur wordt 
bepaald door de provinciale ontsluitingswegen in de gemeente:  

 de N319 van Groenlo via Winterswijk naar Oeding en A31 (in Duitsland) 

 de N318 van Winterswijk via Aalten naar Varsseveld en N18/A18 
 
In de “elleboog” van deze wegen ligt de bebouwde kom van Winterswijk. 
In de onderstaande afbeelding is de visie op bereikbaarheid van Winterswijk schematisch 
weergegeven: de rondwegen, waar een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer 
prioriteit heeft, en de kern, waar langzaam verkeer prioriteit heeft en parkeerplaatsen rondom 
het centrum liggen. 
 

  
Figuur 14 (gewenste)verkeersstructuur gemeente Winterswijk (bron: verkeersstructuurplan 2010) 

 
Buiten de bebouwde kom (naast Winterswijk heeft Meddo ook een bebouwde kom) zijn alle 
wegen met uitzondering van de N319 en N318 opgenomen in 60 km zones. Toch is er wel 
enig onderscheid in die wegen. De doorgaande verbindingen naar omliggende kernen 
(Corleseweg, Meddoseweg, Vredenseweg, Wooldseweg) hebben, naast hun 
erftoegangsfunctie, van oudsher wel een geringe ontsluitingsfunctie en zijn mede daarom en 
uit oogpunt van veiligheid en comfort in het verleden al voorzien van vrijliggende fietspaden, 
die de gemeente wil behouden. Verder worden de wegen zoveel mogelijk conform de 
richtlijnen van Duurzaam Veilig ingericht, waarbij de essentiële herkenbaarheidskenmerken 
waar mogelijk worden toegepast. De benodigde maatregelen worden bij onderhoudswerk 
meegenomen. 
 
De gemeente wordt aan 3 zijden omgeven door de rijksgrens met Duitsland en doorsneden 
door 2 spoorlijnen (naar Arnhem en naar Zutphen). Met name de (groene) grensovergangen 
en (al of niet bewaakte) spoorwegovergangen zijn van belang om zo min mogelijk barrières in 
het buitengebied te hebben, waarbij de veiligheid natuurlijk niet uit het oog verloren mag 
worden. 
 
Het landbouwverkeer kan door zijn omvang een steeds groter probleem vormen in combinatie 
met fietsverkeer. In Winterswijk zijn landbouwbedrijven verdeeld over het hele buitengebied, 
waardoor het niet mogelijk is om specifieke maatregelen te treffen. Het streven is om 
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landbouwverkeer in de kern zoveel mogelijk te weren. Op de provinciale ontsluitingswegen 
wordt landbouwverkeer zoveel mogelijk via de parallelwegen afgewikkeld. 
 
In het buitengebied zijn ook vele zandwegen met een zeer beperkte verkeersfunctie. 
Uitgangspunt is nog steeds dat deze onverharde paden onverhard blijven vanwege hun 
landschappelijke en cultuurhistorische waarde. (semi) Verharding is alleen toegestaan 
wanneer dat nodig is voor de bereikbaarheid van bepaalde gebieden voor hulpdiensten. Een 
nader onderzoek daarvoor moet plaatsvinden.    
 
Het buitengebied is verder voorzien van een uitgebreid netwerk van recreatieve fiets- en 
wandelpaden die in stand moeten blijven en daar waar mogelijk uitgebreid worden met 
logische verbindingen. Er dient nader onderzocht worden in hoeverre het bestaande fiets 
netwerkt geschikter gemaakt moet worden door het toenemende gebruik van de elektrische 
fiets. Met name het veiligheidsaspect bij de kruisingen met zandwegen speelt daarbij een rol. 
De groep (oudere) fietsers is nu ook een belangrijke aandachtsgroep om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Aangezien Winterswijk zich vooral aan deze groep wil 
presenteren als een aantrekkelijke gemeente om te wonen en recreëren, zullen we aandacht 
aan moeten besteden aan de infrastructuur voor fietsen.    
 
4.8.2 Een goede digitale bereikbaarheid staat voorop 
Het realiseren van een goede digitale bereikbaar heeft in sommige gevallen een ruimtelijke 
impact. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zendmasten. De gemeente faciliteert, via 
vergunningverlening, in aanvragen die hier betrekking op hebben. Het doel is een 100% 
dekkingsgraad voor mobile telefonie. Mede vanwege de bereikbaarheid voor hulpdiensten. 
Ook is een goede dekkingsgraad ondenkbaar in een gebied waar het goed wonen en werken 
is.  
 
Naast mobiele bereikbaarheid is het buitengebied ook gebaat bij een robuuste verbinding met 
internet, televisie en radio. De aanwezigheid van glasvezel is één van de belangrijkste 
randvoorwaarde die hoort bij een leefbaar buitengebied. Zeker in een tijd, waarbij 
ondernemers steeds minder gebonden zijn aan een fysieke plek. Een goede internet 
verbinding biedt kansen om te ondernemen zonder grenzen.  
 
De gemeente zet zich continu in om de digitale bereikbaarheid in het buitengebied te 
versterken. De rol is hier vooral faciliterend/aanjagend. De afgelopen periode zijn hier 
aansprekende resultaten op geboekt. Een commerciële partij gaat, bij voldoende 
belangstelling, glasvezel aanleggen in het buitengebied. Daarnaast wordt een zendmast 
geplaatst in het Woold ten behoeve van de mobiele bereikbaarheid. 
  
4.8.3 Beslispunten infrastructuur 

 
18. De ingezette koers om de bestaande infrastructuur te behouden en kwalitatief 

verbeteren ongewijzigd doorzetten. 
o In de uitvoeringsparagraaf van de omgevingsvisie in ieder geval 

opnemen dat onderzoek gaat plaatsvinden naar: 
 Knelpunten voor hulpdiensten als gevolg van de aanwezigheid 

zandpaden; 
 Verbeterpunten in het fietspaden netwerk mede als gevolg van 

het toenemende gebruik van de elektrische fiets.   
19. De gemeente streeft naar een optimale digitale bereikbaarheid in het gehele 

buitengebied (mobiel, internet, televisie, etc) is optimaal.  
 

  



- 44 - 
 

4.9 Maatschappelijke voorzieningen 
 
4.9.1 Algemeen 
Het onderwerp maatschappelijke voorzieningen is onder te verdelen in een aantal 
categorieën: onderwijs, sport en zorg. Een nadere toelichting volgt in de onderstaande 
paragraven. 
 
4.9.2 Onderwijs 
Het buitengebied van Winterswijk kent diverse basisscholen. Er is een trend zichtbaar dat het 
aantal leerlingen afneemt. Het is de vraag of scholen open kunnen blijven in combinatie met 
het aanbieden van goed kwalitatief onderwijs. Over het al dan niet openhouden van deze 
scholen heeft de gemeente in principe beperkt invloed. Dit ligt bij het overkoepelende bestuur 
van de scholen zelf. De gemeente gaat alleen over de huisvesting van de scholen, waarbij 
het onderhoud van de gebouwen bij de scholen zelf ligt, terwijl nieuwbouw of renovatie van 
het schoolgebouw een taak van de gemeente is. Voor de gemeente is het wel van belang dat 
de scholen goed en veilig bereikbaar zijn. De gemeente werkt op dit moment aan een 
onderwijsvisie in nauw overleg met betrokken partijen. Er vindt daar waar nodig afstemming 
plaats tussen die onderwijsvisie en de op te stellen omgevingsvisie.   
 
4.9.3 Sport 
Het gemeentelijk beleid richt zich op het behoud van bestaande sportfaciliteiten, geen 
toevoeging ervan. De gemeente Winterswijk heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in 
sportvoorzieningen aan de rand van de kern Winterswijk. Die voorzieningen zijn ook goed 
bereikbaar voor de bewoners van het buitengebied. Initiatieven van derden op het gebied van 
sport en bewegen worden gefaciliteerd. 
 
4.9.4 Zorg 
Het ‘zorglandschap’ verandert. Mede vanwege een veranderende rol van de overheid. Een 
ieder wordt steeds meer verantwoordelijk om zelf te voorzien in een zorgbehoefte. Voor de 
fysieke leefomgeving is het van belang op een goede wijze in te spelen op die veranderingen. 
Door de ‘afgelegen’ ligging van woningen in het buitengebied is, voor ouderen of mensen die 
zorg nodig hebben in het buitengebied, de telefonische of digitale zorgverlening nog 
belangrijker dan voor mensen in een dorp of stad. Een goede internet- en telefoonverbinding 
is daarvoor noodzakelijk. 
 
Het komt ook voor dat er initiatieven zijn in het buitengebied op het gebied van zorg. Het 
huidige gemeentelijk beleid biedt daar mogelijkheden voor. Met name door herbestemming 
van vrijkomende (historisch waardevolle) bebouwing. In sommige gevallen kan een initiatief 
leiden tot een toename van het aantal wooneenheden, die worden toegerekend aan het 
woningbouwcontingent van het buitengebied. Een ander aandachtspunt is hoe een 
zorginitiatief in het buitengebied zich verhoudt tot het zorgaanbod in de kern Winterswijk. Aan 
de ene kant kan dat mogelijk leiden tot leegstand in de kern Winterswijk bij doorgang van een 
initiatief in het buitengebied. Aan de andere kant is er mogelijk behoefte aan zorg in het 
buitengebied, vanwege zijn specifieke ruimtelijke setting: ‘rust en ruimte’. De gemeente gaat 
de markruimte op het gebied van zorginitiatieven nader onderzoeken. Dat gaat de basis 
vormen voor op te stellen beleid, die integraal onderdeel uit gaan maken van de 
omgevingsvisie.  
 
4.9.5 Beslispunten maatschappelijke voorzieningen 
 

20. Het gemeentelijk beleid op het gebied van onderwijs, sport en zorg 
onveranderd door zetten met betrekking tot het buitengebied; 

a. Daar waar nodig de nieuwe onderwijsvisie afstemmen op de op te 
stellen omgevingsvisie. 
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4.10 Duurzaamheid 

 
4.10.1 Algemeen 
Tijdens de eenentwintigste klimaatconferentie (COP21) in Parijs in 2015 werd door alle 195 
deelnemende landen erkend dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt voor onze 
planeet. Het resultaat van de onderhandelingen in Parijs is een voor het eerst juridisch 
bindend akkoord van 195 landen inclusief de grote vervuilers.  
Om negatieve effecten van klimaatverandering (een tekort aan drinkwater, slechte oogsten of 
meer kans op wateroverlast) tegen te gaan, moet er in eerste instantie voor gezorgd worden 

dat we de oorzaak aanpakken, bijvoorbeeld door CO₂-reductie en CO₂-compensatie. 

Fossiele brandstoffen zorgen voor de uitstoot van CO₂, dat het broeikaseffect en daarmee de 
klimaatverandering versterkt. Daar komt bij dat fossiele brandstoffen eindig zijn.  
Hernieuwbare energie is niet schadelijk voor het milieu doordat het met natuurlijke elementen 
zoals zon, wind en water wordt opgewekt. Een ander voordeel is dat het nooit opraakt en 
bijna overal in de een of andere vorm beschikbaar is.  
Naast het verduurzamen van ons energiegebruik zullen we ook meer moeten gaan besparen 
op onze grondstoffen en onze grondstoffen meer moeten gaan hergebruiken. Daarmee staan 
we aan de vooravond van de grootste energietransitie sinds de aansluiting op het 
gasnetwerk: de omschakeling van fossiel naar duurzaam.   De wens om te komen tot een 
‘duurzame samenleving’ is een wereldwijde opgave. Een lokale aanpak is daarbij 
onontbeerlijk: ‘een beter milieu begint bij jezelf!’  
 
In de door de raad vastgestelde beleidsnota ‘Duurzaam Winterswijk’ in 2008 is bepaald dat 
de gemeente Winterswijk in 2050 energieneutraal is.  
 
Op 27 november 2013 is het Akkoord van Groenlo ondertekent door verschillende 
Achterhoekse gemeenten. Dat akkoord zet in op:  

 Energieneutraal in 2030 door in te zetten op grootschalige energiebesparing en 
productie van hernieuwbare energie 

 50% CO₂-reductie in de Achterhoek in 2020 ten opzichte van 1990 

 Gemeenten ondersteunen bestaande initiatieven blijvend en maken deze succesvol, 
zoals de AGEM en de ADV 

 Gemeenten faciliteren en verbinden nieuwe duurzame initiatieven uit de samenleving 
(burgers, bedrijven, organisaties) 

 Gemeenten voeren op lokaal niveau duurzame projecten uit en zoeken 
samenwerking met bedrijven, burgers en organisaties 

 Gemeenten monitoren de duurzaamheidsdoelstellingen 
 
Het college van B&W heeft een besluit genomen over ondertekenen van het ‘Akkoord van 
Groenlo’, wat vervolgens is besproken in de commissie Ruimte. 
 
4.10.2 100% opwekking duurzame energie: ruimtelijke consequenties 
In 2015 is de ‘Energiestrategienota duurzame energie Achterhoek’ opgesteld. Op basis van 
het energieverbruik (gas en elektrisch) van bedrijven, instellingen en inwoners houdt dit in dat 
het volgende in de gemeente gerealiseerd moet worden (vervoer is niet in de berekening 
meegenomen) om in 2030 energieneutraal te zijn: 
 
Energieopwekkingsvorm opgave Winterswijk 
Zonne-energie:  Minimaal 314.925 zonnepanelen (63 GWh) 
Windenergie:  Minimaal 20 MW aan opgesteld vermogen (circa 10 windturbines) 
Bio-energie:  Minimaal 1 grote biovergister en een aantal kleine boerderij vergisters 
Besparing:  Minimaal 20% besparing op elektriciteitsgebruik en 40% besparing op  

gasgebruik 
 
Indien één van de schakels niet gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld windenergie komt niet van 
de grond, betekent dit dat er door de andere bronnen extra geleverd moet worden. 
Bovenstaande cijfers geven aan wat er minimaal gerealiseerd dient te worden (geen rekening 
houdend met de verschillen in opbrengst in de zomer en winter). 
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Een mogelijkheid is om duurzame energie op te wekken in omliggende gemeente om dit 
vervolgens te exporteren naar de gemeente Winterswijk. Daarover moeten dan wel afspraken 
gemaakt worden met omliggende gemeente, die ook een doelstelling hebben om 
energieneutraal te zijn in 2030. 
 
De volgende paragraaf gaat in op de ruimtelijke voorwaarden als kader voor initiatieven 
gericht op de opwekking van duurzame energie.  
 
4.10.3 Windmolens 
Het plaatsen van grote windmolens is een gevoelig onderwerp. ‘Not in my backyard’ komt 
hierbij vaak om de hoek kijken. De weerstand tegen windmolens komt vooral voort vanuit 
landschappelijk en milieukundig oogpunt.  
 
Desondanks kunnen windmolens een grote bijdrage leveren in de ambitie om op termijn 
energie neutraal te zijn. Daarom is de gemeente voorstander van het plaatsen van 
windmolens binnen de gemeentegrenzen en dus in het buitengebied. In feite wordt daarmee 
het ingezette beleid uit 2008 doorgezet. Toen is de keuze gemaakt in principe voor deze 
ontwikkeling te zijn, mits dat planologisch haalbaar is. 
 
Het plaatsen van windmolens is gekoppeld aan allerlei milieuwetgeving, waaronder geluid en 
externe veiligheid. Bij het bepalen van de afstand tussen een geluidgevoelig object (woning) 
en een windmolen is het aspect geluid vaak maatgevend. Er zijn daar op landelijk niveau 
afspraken over gemaakt. 
 
Het geluid dat windturbines maken komt door: 

 De draaiende rotorbladen (aerodynamisch geluid). Dit veroorzaakt het meeste geluid. 
De hoeveelheid geluid is vooral afhankelijk van de tipsnelheid (ofwel rotordiameter en 
toerental) en de vormgeving van de rotorbladen. Op het moment dat een rotorblad de 
mast passeert verandert de ‘klankkleur’. 

 De bewegende delen in de gondel, zoals de generator en de tandwielkast 
(mechanisch geluid). Of en hoeveel geluid die onderdelen maken, hangt af van het 
type turbine. Bij moderne turbines is dit geluid ondergeschikt. 

 
De hoeveelheid geluid die een turbine produceert is (bij dezelfde windsnelheden) gelijk in de 
dag, de avond en de nachtperiode. De normen voor de hoeveelheid geluid gelden op de 
gevel van nabij gelegen woningen. De dosismaat Lden drukt het geluidniveau uit. Lden staat 
voor Level day, evening, night, en is het tijdgewogen jaargemiddelde geluidniveau in de dag, 
de avond en de nacht. Volgens de regels mag het jaargemiddelde geluidniveau 
(grenswaarde) Lden niet meer zijn dan 47 dB. ’s Nachts mag dit niet meer dan 41dB zijn.  
 
Die 47 dB komt neer op een gemiddelde afstand van ongeveer 400 á 500 meter tussen 
windturbine en geluidsgevoelig object. Het buitengebied van Winterswijk kent een relatieve 
grote dichtheid van geluidsgevoelige objecten. Dan gaat het met name om woningen, ook 
agrarische bedrijfswoningen. Het plaatsen van windmolens in Natura2000 gebieden en het 
Gelders Natuurnetwerk is op basis van het geldende beleid haast uitgesloten.  
 
Op de onderstaande kaart is zichtbaar gemaakt waar in Winterswijks ruimte is voor 
windmolens uitgaande van de hier genoemde wetgeving. De kaart gaat uit van 400 meter 
tussen windturbine en geluidsgevoelig object (groene stippen), waar geen windmolens zijn 
toegestaan (lichtgroene gebied en kern Winterswijk). De paarse vlekken zijn de Natura2000 
gebieden waar op basis van landelijk en provinciaal beleid windturbines zijn uitgesloten. Het 
resultaat laat zien dat de potentiële locaties voor windmolens in het buitengebied van 
Winterswijk beperkt zijn. De mogelijkheden liggen vooral aan de ‘randen’ van Winterswijk. 
Daarbij moet nog wel onderzocht worden in welke mate rekening gehouden moet worden met 
geluidsgevoelige objecten over de Winterswijkse gemeentegrens. Duitse of Nederlandse 
wetgeving is daarbij leidend.  
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Figuur 15 Potentiële locaties voor windmolens in het buitengebied van Winterswijk 
 
Naast milieu vindt de gemeente landschap een belangrijke factor als het gaat om het plaatsen 
van windmolens. Solitaire windmolens zijn ongewenst. Dat draagt bij aan ‘de versnippering’ 
van het landschap. De gemeente kiest daarom voor een clustering van meerdere windmolens 
bij elkaar als randvoorwaarde bij een initiatief als het gaat om het plaatsen van windmolens. 
Het ruimtelijk ontwerp voor het plaatsen van windmolens moet passen bij het aanwezige 
landschapstype. In sommige gevallen is een lijnopstelling van windmolens beter, soms een 
groepsopstelliing.  Een lijnopstelling past bij landschapstypes met veel rechte lijnen, zoals 
lange rechte wegen, grote rechthoekige kavels, etc. Bij een groepsopstelling is daar juist veel 
minder sprake van.  
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4.10.4 Zonnepanelen 
Een andere vorm van opwekking van duurzame energie die steeds vaker voorkomt is het 
plaatsen van zonnepanelen. Ook dit ziet de gemeente als een positieve ontwikkeling die 
bijdraagt aan de ambities binnen dit beleidsveld.  Zonnepanelen kunnen op verschillende 
locaties geïnstalleerd worden: op het dak, op infrastructuur, binnen het bouwvlak en in het 
veld.  
 
In Winterswijk zijn er 15.380 geschikte gebouwen aanwezig met een gezamenlijke 

dakoppervlakte van 1.464.345 m₂. Op deze oppervlakte zouden in theorie 585.738 panelen 
geplaatst kunnen worden, wat ruim voldoende zou zijn. Echter niet ieder dak is geschikt 
(ongeschikt voor plaatsing of plek met te weinig opbrengst) en niet iedereen wil of mag 
zonnepanelen op zijn dak. Naast het plaatsen van zonnepanelen op het dak, zal dus ook 
naar andere mogelijkheden gekeken moeten worden. Het buitengebied kenmerkt zich door 
de aanwezigheid van (historisch waardevolle) gebouwen met ‘rode’ daken. Het zou jammer 
zijn als dit beeld verloren gaat door het plaatsen van zonnepanelen erop.  
 
Naast het installeren van zonnepanelen op een dak kunnen deze ook gerealiseerd worden op 
de grond. Zowel op als buiten het erf. Daar horen wel enkele kanttekeningen bij. Zeker als het 
gaat om het installeren van zonnepanelen in het veld. Dat zou ten koste kunnen gaan van 
waardevolle landbouwgrond die maatschappelijk nodig is om te voorzien in de productie van 
voldoende voedsel. Ook is de landschappelijke inpassing ervan een vraagstuk. 
Het voordeel van het plaatsen van zonnepanelen in het veld (in een ‘zonnepark’) is dat in één 
keer gemakkelijk veel vermogen opgewekt kan worden. Een ander voordeel is dat de grond in 
principe dubbel gebruikt kan worden. Bepaalde gewassen, bloemen en planten doen het erg 
goed onder zonnepanelen. Een zonnepark kan dus ecologische waarde toevoegen. Een 
andere mogelijkheid is het laten grazen van vee onder de stellingen. De ruimtelijke impact is 
dan wel groter. Tot slot: zonneparken bieden een mooie kans voor (voormalige) boeren in het 
buitengebied. Er bestaat vaak al een aansluiting op een (eigen)grootverbruik)aansluiting. De 
inkomsten voor boeren staan dermate onder druk, dat zij vaak genoodzaakt zijn om 
nevenactiviteiten te ontplooien. Het realiseren van een zonnepark op het bestaande erf heeft 
een minder grote impact dan daarbuiten.  
 
Op basis van bovenstaande is de ‘ja, mits’ benadering bij uitstek van toepassing als het gaat 
om initiatieven met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen. Het heeft in zijn 
algemeenheid niet de voorkeur om zones aan te wijzen in het buitengebied Winterswijk waar 
een dergelijke ontwikkeling een plek kan krijgen. Het gehele buitengebied van Winterswijk te 
betitelen als waardevol. Het is de opgave om deze belangrijke maatschappelijke opgave te 
faciliteren. In de eerste plaats lijken bestaande daken ruimtelijke gezien een goede oplossing 
om in die opgave te voorzien. Echter, in Winterswijk zijn lang niet alle (grote) daken geschikt. 
Onder andere vanwege de draagconstructie en afhankelijkheid van gebouweigenaren om 
zonnepanelen te installeren op daken. Het plaatsen van zonnepanelen op het erf en 
eventueel daarbuiten kent een ruimtelijke impact en vraag dus om een afweging in relatie tot 
landschapskwaliteiten.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDwerd7I3MAhVLvxQKHVRaAHsQjRwIBw&url=http://www.windparkwieringermeer.nl/voor-nederland/&psig=AFQjCNE54jdZTpidz9PTPgoPo3BRUirU1g&ust=1460713695697798
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9wOjG7Y3MAhWCcRQKHV6ICHwQjRwIBw&url=http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1397981/vernietigend-rapport-over-windmolens-houten.html&bvm=bv.119408272,d.d24&psig=AFQjCNH-Nvd-BM1A-Cx9SZMVmGWtYiprHQ&ust=1460713896137336
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Als het gaat om de realisatie van zonnepanelen in het buitengebied kiest de gemeente  om 
een stappenplan te doorlopen. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij bestaande bebouwing. Dit om de ruimtelijke impact op het Winterswijkse 
landschap zo veel mogelijk te beperken. 
 

1. De 1e voorkeur is panelen te plaatsen op  daken; 
2. Plaatsing van zonnepanelen op het erf, landschappelijk inpassing vereist; 
3. Plaatsing van zonnepanelen aansluitend aan een bestaand erf, mits dit netto niet ten 

koste gaat van aanwezige landschapskwaliteiten, landschappelijke inpassing is 
vereist. 

4. Plaatsing van zonnepanelen op een solitair gelegen perceel, niet direct aansluitend 
op een bestaand perceel, mits dit netto niet ten koste gaat van aanwezige 
landschapskwaliteiten, landschappelijke inpassing is vereist. 

 
De gemeente biedt ruimte aan dergelijke initiatieven op het gebied van zonne-energie 
tot deze vorm van duurzame energieopwekking haar bijdrage heeft geleverd om als 
gemeente uiteindelijk energieneutraal te zijn.  
 
Het geniet de voorkeur dat initiatieven op het gebied van solitaire zonneparken zich clusteren 
op een locatie die cultuurhistorische en landschappelijk het meest verantwoord is. De 
gemeente heeft hierin een actieve en coördinerende rol. 
 
Een veel gehoord argument is dat het plaatsen van zonnepanelen in het veld ten koste gaat 
van waardevolle landbouwgrond die nodig is om te voorzien in een goede voedselproductie. 
Dat is een wereldwijde maatschappelijke opgave. De Nederlandse agrarische sector 
produceert voor de Nederlandse bevolking en exporteert heel veel naar het buitenland. Het 
opwekken van duurzame energie is een maatschappelijk opgave die de laatste jaren sterk in 
opkomst is gekomen en ook ruimte vraagt om daadwerkelijk in te kunnen vullen. Daarvoor 
zijn mogelijk ook agrarische gronden nodig. De gemeente kiest voor marktwerking als het 
gaat om het gebruik van grond voor de agrarische sector of voor de opwekking van duurzame 
energie. Grondeigenaren zijn daarmee in dit geval aan zet. 
 

    
 
4.10.5 Biovergisters 
Tot slot de realisatie van biovergisters. Vergisting is een biologisch proces waarbij bacteriën 
in een zuurstofvrije  omgeving biogas produceren uit organisch materiaal (bijv. mest of 
organisch afval). Door vergisting van mest en co-producten ontstaat biogas dat in een 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie) wordt omgezet in warmte en elektriciteit. 
De warmte wordt gedeeltelijk benut om de vergister op temperatuur te houden. De overschot 
aan warmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor ruimteverwarming. De elektriciteit kan als 
duurzame elektriciteit worden verkocht aan het energiebedrijf. 
 
De realisatie van een biovergister kent een ruimtelijke impact. Belangrijke aspecten om 
rekening mee te houden zijn: 

 Externe veiligheid; 

 Verkeersaantrekkende werking door de aanvoer van biomassa; 

 Landschapskwaliteiten en landschappelijke inpassing.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp_eS-843MAhWFPxQKHeTADlUQjRwIBw&url=http://www.debruijn-groep.nl/262-zonne-energie.html&psig=AFQjCNEc8EVII2K-taRYnZji2AyrOFthXQ&ust=1460715515276578
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR0ILs843MAhUCQBQKHY_2DfAQjRwIBw&url=http://www.deschoffel.nl/zonne-energie/&bvm=bv.119408272,d.d24&psig=AFQjCNHlRFa2UuArBMbA5b1XJ6eZEX3uvg&ust=1460715608654647
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De gemeente biedt de mogelijkheid om een dergelijke installatie te kunnen realiseren. Op 
basis van de omvang en schaal van de biovergister moet een afweging op bovenstaande 
punten plaatsvinden. Dat is maatwerk. Op het gebied van externe veiligheid is landelijke 
wetgeving leidend. De verkeersaantrekkende werking is mede afhankelijk van de aanwezige 
lokale infrastructuur. Dat geldt ook voor de aanwezige landschapskwaliteiten en de mate van 
landschappelijke inpassing. 
 
4.10.6 Beslispunten Duurzaamheid 
 

21. Inzetten op de ambitie om als gemeente in 2030 energieneutraal te zijn. Hieruit 
volgen keuzes met een ruimtelijke impact voor het Winterswijkse buitengebied: 

o De plaatsing van windmolens in het buitengebied onder voorwaarden 
toestaan wanneer dat planologisch haalbaar is; 

o Initiatieven op het gebied van het plaatsen van zonnepanelen afwegen 
overeenkomstig een daarvoor opgesteld stappenplan; 

o De realisatie van biogasinstallaties faciliteren, mits dat planologisch 
haalbaar is. 

o Initiatieven op het gebied van duurzame energie worden zoveel mogelijk 
geclusterd. 
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4.11 Gebiedsontwikkeling  Dennenoord 
 
4.11.1 Algemeen 
Ten noorden van de kern Winterswijk ligt het bedrijventerrein Dennenoord. De afgelopen 
jaren zijn een aantal overlast gevende bedrijven verplaatst naar een andere, beter passende 
locatie, in Winterswijk. Het doel van de gemeente Winterswijk voor dit gebied is het volledige 
uitplaatsen van de bedrijven ten behoeve van natuur en/of recreatie (koppeling met ’t Hilgelo). 
 
De gemeente Winterswijk heeft de gronden van de vertrekkende bedrijven gekocht en gaat 
de komende jaren werken aan een revitalisering van het terrein. Er is afgesproken met de 
provincie, die een bijdrage heeft geleverd in de bedrijfsverplaatsing, dat de gronden die in 
bezit zijn gekomen van de gemeente worden ingericht als natuur. Of qua oppervlakte weer 
terugkomt na de revitalisering, wanneer er sprake is van grondruilen op het terrein.  
 
De gemeente Winterswijk kent meerdere gebiedsontwikkelingen. De uitgangspunten 
daarvoor zijn reeds bepaald en vastgelegd en vragen niet om nadere kaderstelling in het 
kader van de omgevingsvisie buitengebied.  
 

4.11.2 Beslispunt Dennenoord 
 

22. De ambities en doelstellingen uit de diverse gebiedsontwikkelingen (inclusief 
Dennenoord) in het Winterswijkse buitengebied integraal overnemen in de 
‘Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk’ 
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5. Hoe nu verder? 
 

19.1 Een brede belangenafweging 
In de voorgaande hoofdstukken zijn beslispunten geformuleerd met betrekking tot de 
toekomstige leefbaarheid van het Winterswijkse buitengebied. De hier neergezette 
kaderstelling is omvangrijk.  
Aan de ene kant is dat haast niet te voorkomen. Dat wordt mede veroorzaakt door de vele 
belangen die impact hebben op de fysieke leefomgeving. Uitgangspunten, regels en 
voorwaarden vanuit diverse overheidslagen zijn nodig om die belangenafweging te 
stroomlijnen en daarmee de borging van het maatschappelijk belang. In het voorliggende 
document is ervoor gekozen goed te motiveren waarom tot een bepaald beslispunt is 
gekomen. 
Aan de andere kant zet deze kaderstellende startnotitie (incl. beslispunten) in op een koers 
die moet leiden tot een helder afwegingskader voor ruimtelijke initiatieven. Maatwerk staat 
daarin centraal. Maar wat is maatwerk? Tot welke hoogte werkt de gemeente mee? Daarom 
gaat de gemeente inzetten op het formuleren van voorwaarden die horen bij maatwerk. Die 
voorwaarden borgen het maatschappelijk belang. In hoofdlijnen zijn de volgende aspecten 
van belang: 

 Een ingreep in de fysieke leefomgeving voorziet in een goede ruimtelijke kwaliteit. 
Dat uit zich onder andere in de beeldkwaliteit van bebouwing en de 
stedenbouwkundige/landschappelijke samenhang ervan. Het huidige gemeentelijke 
Landschapsontwikkelingsplan biedt hiervoor een belangrijk afwegingskader; 

 Een ingreep in de fysieke leefomgeving leidt niet tot leegstand (met negatieve 
maatschappelijke effecten) elders in de gemeente Winterswijk; 

 Bij elke ingreep in de fysieke leefomgeving is sprake van een goede ruimtelijke 
ordening op het gebied van diverse milieuthema’s en verkeersaantrekkende werking. 

 
Door duidelijke voorwaarden voor maatwerk te creëren moet ook de reactiesnelheid van de 
gemeente omhoog gaan. Dit komt de snelheid van planvormingsprocessen ten goede.   
 

19.2 Pro-actief, verbindend en aanjagend 
In de voorliggende kaderstellende startnotitie zijn verschillende thema’s en mogelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen beschreven. Echter, de toekomst is onzeker en laat zich niet 
voorspellen. Het is de kunst de omgevingsvisie buitengebied zodanig te formuleren dat ook 
ingesprongen kan worden op het onbekende. De hier geformuleerde beslispunten moeten 
daar vorm aan geven. De gemeente Winterswijk loopt daarmee niet achter de feiten aan, 
maar is pro-actief en aanjagend als het gaat een leefbaar en vitaal buitengebied. Daarnaast 
springt de gemeente Winterswijk in op de steeds groter wordende beleidsvrijheid die het krijgt 
in vergelijking tot het verleden. Niet alleen Den Haag en Arnhem hebben zeggenschap over 
het gebruik van de ruimte, ook de lokale overheid en de inwoners en ondernemers ervan.  
 

19.3 Het vervolgproces naar een omgevingsvisie 
Met deze kaderstelling en de onderbouwing van de beslispunten is de omgevingsvisie al voor 
een groot deel ingekleurd. Wat moet er dan nog gebeuren om tot een omgevingsvisie te 
komen?  
 

 Een nadere concretisering van beslispunten; 

 Updaten cijfers die horen bij de demografische ontwikkelingen 

 Het opstellen van een kaart 

 Het opstellen van een uitvoeringsparagraaf 

o Het koppelen van de rol van de gemeente en andere partijen bij 
geformuleerde ambities en doelstellingen. 

 
Tot slot: een omgevingsvisie is een dynamisch document. Tussentijdse bijstelling kan en is 
soms noodzakelijk. Een structureel en goed overleg met ‘het buitengebied’ is nodig om tot 
een goede bijstelling te komen.  

 


