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Hier onder de eerste reactie van de vereniging OBW, reagerend op de door de gemeente 
gepresenteerde concept-omgevingsvisie. De komende weken kan deze reactie nog aangevuld 
met inbreng van leden. Ons streven is om –mede afhankelijk van de tijd die de gemeente geeft 
voor een definitieve reactie- rond 5 juli een definitief stuk te hebben.  
 
 
 
De vereniging OBW beoordeeld de concept-omgevingsvisie op basis van de door haar ingediende 
visie, waarin het belang van een vitaal en levendig buitengebied als gewilde vestigingsplaats voor 
nieuwe en reeds gevestigde ondernemers van allerlei pluimage benadrukt wordt.  
We zien dat dit gebied zich “van nature” goed leent voor de combinatie van wonen en werken. Dat zal 
naar de toekomst toe alleen maar meer worden. Sterker: voor het buitengebied denken we dat 
uitbreiden dat groei in aantal van –kleine, passende- ondernemingen uitsluitend zal gebeuren als de 
betreffende ondernemers hier ook kunnen wonen.  
 
We hebben een zestal voorbeeldsituaties beschreven van naar ons idee zeer logische te verwachten 
vragen en behoeften van huidige en nieuwe bewoners (zie bijlage). Deze voorbeelden dienen voor 
ons als leidraad voor beantwoording van de vraag: zal dit volgens de concept-omgevingsvisie wel of 
niet kunnen? 
In onze schriftelijke reactie voegen we de voorbeelden bij, en zien graag de visie van de gemeente op 
de vraag: kan dit wel of niet binnen de concept-omgevingsvisie? 
 
A. Hoofdthema, de toepassing van het woningbouwcontingent. 

 
Wij zien de beperking van het mogelijke aantal te realiseren wooneenheden tot 2025 in het 
buitengebied als een serieus probleem. Mede omdat wij denken dat de combinatie wonen en 
werken kenmerkend is heeft deze beperking ook zijn effect op de toekomst voor werken en 
ondernemen. Tekstueel geeft het concept op tal van punten wel ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen, maar getalsmatig niet. Daarover de volgende vragen: 
 

• Er mogen (inclusief inpandige woningsplitsing en nieuwbouw) tot 2025 nog maximaal 50 nieuwe 
woningen (of wooneenheden) in het buitengebied gecreëerd worden. 25 zijn al vergeven, dus 
resteren er 25. 

o Klopt het dan dat de omgevingsvisie ruimte biedt voor allerhande opties voor wonen en 
werken, maar dat die opties gelimiteerd zijn tot ca 2 à 3 gevallen per jaar tot 2025? 
 

• Als dit klopt, hoe ziet de gemeente dan het volgende: 
o De gemeente Winterswijk ziet graag (p41) dat zich (nieuwe) vormen van bedrijvigheid in het 

buitengebied ontwikkelen. We beschreven al dat dat naar ons idee logischerwijs de 
combinatie wonen en werken zal zijn. Als uw hoop of verwachting hiervan een interessante 
bijdrage aan de economie van het gebied zou kunnen leveren, hoe verhoudt zich dat tot een 
limiet van 2 à 3 woningen (eenheden) per jaar? 

o Volgens eigen cijfers zal hen aantal huishoudens met 2,5 ~ 10% per jaar stijgen. In het 
buitengebied zijn ca 2000 huishoudens. Dat geeft een stijgende woonbehoefte voor ca (bij 
5%) van ca 100 wooneenheden per jaar. Hoe en waar zullen deze huishoudens wonen? 

o Mede omdat inwoning verder wordt beperkt tot uitsluitend onzelfstandige wooneenheden? 
o Volgens uw eigen uitgangspunt kiest u voor “bouwen naar behoefte” (p13). We interpreteren 

dat als dat bouwen mogelijk zou moeten zijn als er een reële vraag of behoefte is. Hoe 
verhoudt zich dat tot een limiet van 2 à 3 woningen (eenheden) per jaar? 

o “bouwen naar behoefte” legt u zelf ook uit (p29) dat iedere –potentiele- inwoner van 
Winterswijk, op- basis van ieders persoonlijke budget, maximaal in zijn woonbehoefte moet 
kunnen voorzien. Mede gezien de toename van kleinere huishoudens, de behoefte ook –
terugkerende- jeugd te huisvesten zou een mix aan wooneenheden gerealiseerd kunnen 
worden in agrarische bebouwing. Hoe verhoudt zich dat tot een limiet van 2 à 3 woningen 
(eenheden) per jaar? 
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o Tot slot van dit lijstje: als vrijkomende agrarische bebouwing die leeg blijft staan en eventueel 
verpaupert een serieus probleem is dat u wilt voorkomen, wat is dan de reden dat u dit 
potentieel niet wilt ontsluiten door de genoemde beperking in het contingent te realiseren 
woningen? 

  

• U maakt (P 26) expliciet de keuze dat alle te realiseren wooneenheden ten koste gaan van 
woningbouwcontingent. Wij zien een groot verschil tussen nieuwbouw en inpandige verbouwingen 
die meerdere wooneenheden opleveren. In het laatste geval is dat een reële methode om de vaak 
voor een enkel gezin te grote gebouwen een zinvolle nieuwe bestemming te geven. Anticiperend 
op een toekomst met kleinere zelfstandige huishoudens, zorg dragend voor vrijkomende 
agrarische bebouwing, zou splitsing naar ons idee eerder gestimuleerd moeten worden. Ook als 
middel om meer betaalbare diversiteit in aanbod te krijgen waardoor het voor meerdere 
doelgroepen mogelijk en aantrekkelijk wordt om zich te vestigen. 

o Kunt u uitleggen waarom u –terwijl u op meerdere plekken in de tekst deze visie lijkt te 
delen- een keuze hebt gemaakt om ook inpandige splitsing mee te laten tellen voor het 
woningbouwcontingent?  

o En zelfs zo ver gaat dat u inwoning te demotiveren, mede gemotiveerd door de 
redenering dat dit zou kunnen leiden tot zelfstandig lijkende wooneenheden. Waarom? 
 

• Op pag 25 (en vaker) motiveert u de beperking van het aantal van 50 cq. 25 woningen voor het 
buitengebied mede door te zeggen dat deze beperking een bijdrage is aan een goede kwalitatieve 
woonvoorraad. 

o Kunt u uitleggen waarom deze beperking de kwaliteit verhoogt? 
 

• 18,5% van de inwoners van Winterswijk woont in het buitengebied woont, 16,1% van de 
huishoudens is gevestigd in het buitengebied en 16% van het aantal woningen. 

o Kunt u uitleggen waarom het voor het buitengebied toebedeelde quotum aan 
wooneenheden slechts 8% is (50 van de 615)?  

 
 
B.   Link met kern en bedrijventerreinen. 
Een ander onderwerp waar we vragen over hebben is de link die u legt tussen ontwikkelingen 
in het buitengebied en de kern en/of de bedrijventerreinen. Op zich niet onlogisch, maar kan 
leiden tot het vergelijken van appels en peren (een mooie boerderij met een schuur vergelijken 
met een loods op een bedrijventerrein). Ook kan het leiden tot ongewenste bescherming van 
“zittend belang” ten opzichte van nieuwe (vernieuwende) initiatieven. Hierover de volgende 
vragen: 

 

• Op meerdere momenten legt voor de eventuele toestemming voor een ruimtelijke ontwikkeling in 
het buitengebied (dus: bouw, verbouw, woningsplitsing, toestaan activiteit) de link met de kern 
en/of de bedrijventerreinen. (basis daarvan p 20/21). De formulering is: “….. een aantoonbare 
behoefte moet zijn die niet leidt tot overtollige leegstand elders.” Indien iemand een keuze maakt 
om in het buitengebied te willen wonen en/of te werken zal die behoefte vrijwel zeker specifiek 
aan het buitengebied gekoppeld zijn. Afwijzen cq. naar de kern of een bedrijventerrein verwijzen 
zal voor die persoon geen optie zijn. We vragen ons af hoe deze vergelijking in de praktijk zal 
werken. 

o P23: “… mag niet leiden tot ongewenste leegstand op een andere plek.” Hoe denkt u dat 
te gaan toetsen? Wat is de beoordelingsmethode? Welke rol speelt de wens en de visie 
van de aanvrager in deze? 

o P 41. Niet-gebiedsgebonden niet-agrarische bedrijvigheid. Zelfde vragen. 
 

• P 36. Feesten en partijen. U koppelt dat aan “….ongewenste leegstand….”. U koppelt het ook aan 
specifieke en bijzondere omgevingskenmerken van het buitengebied.  

o Hoe beoordeelt u punt 1? En dan met name: leegstand van wat? 
o Hoe beoordeelt u punt 2?  
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• P 44. In de tekst legt u de link tussen een zorginitiatief in het buitengebied en het zorgaanbod in 
de kern. U stelt daarbij gelijk dat u een onderzoek wilt starten naar de marktruimte voor 
zorginitiatieven. De uitkomst van dat onderzoek wordt een bepalende factor in de omgevingsvisie. 

o U neemt dit onderzoek niet op bij de beslispunten, waarom niet? 
o Als u het onderzoek gaat opzetten willen wij als vereniging voor ondernemers in het 

buitengebied graag betrokken zijn bij de opzet en monitoring van het onderzoek. 
 

• P 44. Welke soort zorg wordt hier bedoeld? Hoe wordt de relatie met zorgaanbod in de kern 
beoordeeld? Op welke criteria? 

 
C. Overige vragen en opmerkingen: 

 

• P 31. In uw inleiding op het stuk over landbouw benoemt u de schaalvergroting in de landbouw als 
een feit. Als vereniging van ondernemers zien wij ook dat veel agrarisch ondernemers kiezen voor 
schaalvergroting en willen we hun toekomst ook op goede wijze verzekerd zien. Toch zien wij voor 
een ander type boeren (biologisch, kleinschalig) goede mogelijkheden juist in dit gebied. Niet allen 
vanwege het biologische alleen, maar ook voor behoud van de diversiteit in het landschap en het 
toerisme kan dit een positieve bijdrage leveren. We verzoeken u dan ook deze vorm van 
landbouw als een volwaardige keuzemogelijkheid naast de gangbare landbouw op te nemen. 

• P 33. Wat is de groene ontwikkelzone, waar ligt die, welke gevolgen heeft die voor wonen en 
werken? 

• P 33/34. Het is begrijpelijk dat u streeft naar aaneengesloten natuurnetwerken. Toch is het de 
vraag wat er precies tegen een nieuw natuurgebied is dat hier niet op aansluit? Mocht iemand er 
zelf voor kiezen om zijn grond tot natuurgebied “om te bouwen” dan zien wij niet waarom dat moet 
worden tegengegaan. 

• p 34. Natuurbegraven. Waarom zo expliciet hierover? Langjarige beperking. Klopt, maar dat geldt 
voor wel meer dingen. Waarom juist op dit punt? 

• P 35. Nieuwe solitaire recreatiewoningen. Alleen binnen bestaande bebouwing. Oké. Maar wie 
bepaalt wat karakteristiek is? Zou dat niet de eigenaar/ ondernemer zijn die er in investeert en die 
verwacht dat er publiek voor is? 

• P 39. Branchevervaging. Kunt u het door u beoogde onderzoek nader uitleggen, qua doel en qua 
opzet. 

• P 45-50. Duurzaamheid. In de hele tekst over duurzaamheid heeft u dit onderwerp beperkt tot een 
energievraagstuk. Wij denken dat duurzaamheid een breder begrip is, zeker in ons waardevolle 
cultuurlandschap. Denk aan: bodemkwaliteit, biodiversiteit, en landschap. Ons voorstel zou zijn 
om de paragraaf over duurzaamheid uit te breiden met een echte integrale visie op gebied van 
duurzaamheid. En dan te kijken in hoeverre daar beslispunten ten aanzien van ruimtelijk gebruik 
uit te halen zijn. 

• P 47. Onleesbare kaart. 

• P 52. Het onbekende. Kan de gemeente uitleggen of aan het uitgangspunt dat de omgevingsvisie 
kan inspringen op het onbekende wordt voldaan? Mede omdat er tot 2025 nauwelijks nog ruimte 
is voor toevoegen van woningen. 

 
 
 
Bijlage: 
Situaties als voorbeeld ter beoordeling  
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Situatie 1: 
Een echtpaar van 48 en 53 (A) exploiteert een boerenbedrijf. De schaal waarop ze opereren maakt 
het net niet rendabel, maar ze hebben geen behoefte aan verdere grote investeringen in extra grond 
en modernere stallen. Nadat ze zich verdiept hebben in een extra activiteit kwamen ze tot de volgende 
oplossing: 

• Ze hebben een jonger stel (B) gevonden dat een webshop wil beginnen in combinatie met 
natuurwandelingen, ook willen ze zelf graag buiten wonen en werken en een gezin stichten. 

• Het stel A besluit om een deel van het hoofdgebouw te verbouwen als woning voor B. In een 
van de bijgebouwen maken ze een bedrijfsruimte waar de voorraad voor de webshop komt en 
een ontvangstruimte voor –kleine- groepen wandelaars. 

• Stel A kan de investering in de aanpassingen deels zelf, deels met de bank financieren. De 
huuropbrengst van de nieuwe woning en de bedrijfsruimte dekt die kosten, en geeft 
daarbovenop een vaste en duurzaam inkomen als aanvulling op het agrarisch inkomen. 

• Eisen: 
o Stel B wil beslist glasvezel hebben, anders kunnen ze hun werk niet doen. 
o Zowel stel A als stel B wil dat de nieuwe woning volledig onafhankelijk is en dus een 

eigen nummer krijgt. 
o Stel A wil in het huurcontract opnemen dat stel B volledig akkoord gaat met alle 

agrarische activiteiten. 
 
Situatie 2: 
Een echtpaar van 59 en 63 (A) exploiteert een boerenbedrijf. De schaal waarop ze opereren maakt 
het net niet rendabel, maar feitelijk willen ze afbouwen. Hun gezondheid laat het zware werk niet meer 
goed toe. Hun pensioen is beperkt, en ze willen graag buitenaf blijven wonen. Nadat ze zich verdiept 
hebben in de mogelijkheden kwamen ze tot de volgende oplossing: 

• Ze vinden een jong stel (B) dat biologisch wil gaan boeren. B heeft een ondernemingsplan 
gemaakt waaruit blijkt dat ze 5 jaar nodig hebben om tot een volledige exploitatie te komen. In 
die 5 jaar kunnen ze wel betalen voor de huur van een woning en een vergoeding voor 
gebruik van grond en bedrijfsgebouwen. 

• Er is de mogelijkheid om een deel van het hoofdgebouw te verbouwen tot een prettige 
seniorenwoning, waar stel A geriefelijk kan wonen. A kan investeren in de benodigde 
verbouwing. 

• B huurt de oorspronkelijke woning en sluit een overeenkomst voor gebruik van grond en 
gebouwen. Deel van de overeenkomst is dat B na 5 jaar het geheel koopt, waarna A de door 
haar bewoonde woning van B gaat huren. Financieel en contractueel is alles afgedekt, in elk 
geval voldoende voor beide partijen en haar financiers. 

• Eisen: 
o Zowel stel A als stel B wil dat de nieuwe woning volledig onafhankelijk is en dus een 

eigen nummer krijgt. 
o Stel B zorgt zelf voor alle benodigde (agrarische vergunningen) 

 
Situatie 3: 
Een echtpaar van 59 en 63 (A) exploiteert een boerenbedrijf. De schaal waarop ze opereren maakt 
het net niet rendabel, maar feitelijk willen ze afbouwen. Hun gezondheid laat het zware werk niet meer 
goed toe. Hun pensioen is beperkt, en ze willen graag buitenaf blijven wonen. Nadat ze zich verdiept 
hebben in de mogelijkheden kwamen ze tot de volgende oplossing: 

• Ze komen in contact met twee jonge stellen (B) en (C). Stel B wil het bedrijf voortzetten in de 
huidige vorm, en houdt rekening met een bescheiden inkomen. Een van de partners van dat 
stel heeft een –goede- baan en wil die ook behouden. Stel C wil een bedrijf beginnen dat 
agrarische producten verwerkt, en zich gaan specialiseren in streekproducten. 

• Er is de mogelijkheid om een deel van het hoofdgebouw te verbouwen tot een prettige 
seniorenwoning, waar stel A geriefelijk kan wonen. Stel B zal de oorspronkelijke woning gaan 
bewonen. Er is nog een karakteristieke schuur op het erf die groot genoeg is voor een woning 
voor stel C, alsmede voor hun bedrijfsruimte. 

• Stel B kan de aankoop en verbouwing van het geheel financieren. De huuropbrengst van de 
woning van A, de woning van C en de bedrijfsruimte van C zorgen samen met hun eigen 
vermogen, het vaste inkomen van B, en de verwachte bedrijfsopbrengsten van B voor 
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voldoende financiële dekking. De bank is met de constructie akkoord, mits de woningen 
formeel aparte kadastrale woningen met een eigen huisnummer worden. C financiert zelf de 
inrichting en aanpassing van de bedrijfsruimte. 

• Eisen: 
o Stel C is mede afhankelijk voor hun bedrijf van snel internet. 
o Het is noodzakelijk dat de drie woningen als aparte woningen geaccepteerd  worden. 

 
Situatie 4: 
Een actieve groep bewoners wil stimuleren dat zich jongere, ondernemende mensen in het gebied 
vestigen. Ze bedenken een formule die uitgaat van een gevarieerd aanbod aan huur en koop 
woningen en appartementen (delen van boerderijen). Ook is er een mix van bijbehorende 
bedrijfsruimtes te creëren. In geval van huur is het extra voordeel dat zittende eigenaren (al of niet 
boeren) een vast extra inkomen uit verhuur verwerven.  
De groep gaat uit van het creeren van een goede match tussen oude en nieuwe bewoners, alles is 
maatwerk. Er is een profiel en een marketingplan opgesteld, die de verwachte nieuwe doelgroep moet 
gaan aantrekken. 

• De investering in deze activiteit moet over een x- aantal nieuwe vestigingen worden 
terugverdiend. 

• De investering per geval in bouwen en verbouwen, aankoop of exploitatie zal per geval 
verschillen maar steeds door de betrokken partijen zelf gefinancierd worden. 

• Eisen: 
o Binnen heldere normen moet tevoren duidelijk zijn dat agrarisch onroerend goed 

gesplitst mag worden zonder beperking in aantal.  
o Bedrijfsactiviteiten van nieuwe ondernemers zullen binnen reële grenzen positief en 

snel moeten worden goedgekeurd. 
Situatie 5: 
Een actieve groep mensen (bewoners en niet bewoners)  heeft duurzaamheid en nieuwe 
samenlevingsvormen als ideaal. Ze wil starten met de aankoop van een grote, maar vervallen 
boerderij, met veel grond. Het idee is om daar met een groep mensen te gaan wonen en buiten (erf, 
maar ook op het land) mini-huisjes te gaan bouwen. De exploitatie zal in eerste instantie gezamenlijk 
gedaan worden, maar de doelstelling is dat op termijn de verschillende activiteiten uiteenvallen in 
meerdere eigen bedrijfsactiviteiten. 

• De investering in deze activiteit moet over een x- aantal nieuwe vestigingen worden 
terugverdiend. 

• De investering per geval in bouwen en verbouwen, aankoop of exploitatie zal per geval 
verschillen maar steeds door de betrokken partijen zelf gefinancierd worden. 

• Eisen: 
o Binnen heldere normen moet tevoren duidelijk zijn dat agrarisch onroerend goed 

gesplitst mag worden zonder beperking in aantal.  
o Bedrijfsactiviteiten van nieuwe ondernemers zullen binnen reële grenzen positief en 

snel moeten worden goedgekeurd. 
 

Situatie 6: 
Er is een grote boerderij met bijgebouwen te koop. Een echtpaar van buiten Winterswijk wil deze 
kopen. Hun doel is om hier met een paar gezinnen te gaan wonen en werken. 
Ze zien goede mogelijkheden voor 4 woonunits (voor hunzelf, de ouders van een van hen die al zorg 
behoeven, en de twee andere stellen). 
Bedrijfsmatig willen ze: een activiteit met paarden, een werkplaats voor ict en electronica en een 
horecagelegenheid.  Bij de horeca is een aantal b&b kamers ingepland. 
Op het land zal ook een zonnepanelenpark worden aangelegd. 

• Ze kunnen zelf voor alle financiering zorgen. Juist de mix van activiteiten en een drietal 
financieel en juridisch onafhankelijke ondernemers maakt een gezonde exploitatie mogelijk. 

• Voorwaarden: 
o Splitsen in 4 onafhankelijke woonunits moet mogen 
o Kadastrale splitsing hoort daarbij, er ontstaan drie eigenaren van elk hun eigen deel. 

De woning voor de ouders wordt aan hen verhuurd 
o De bedrijfsactiviteiten en het zonnepanelenpark moet mogen 


