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Geacht college,

Op 3 julijl. is gedeputeerde mevrouwJ. Meijers samen met de'heêr P. Evers van de provincie op bezoek

geweest in de gemeente Ermelo waarbij het Ontwerpbestemmingbplan Tonselse Veld ter sprake is

geweest. Vanuit de gemeente hebben wethouderJ. van den.Bosch, en de heren D. Schijff en S. Engels

aan het gesprek deelgenomen. Het gesprek volgde op het ambtelijk overleg van 5 juni jl. tussen

provincie en gemeente Ermelo in het kader van het vooroverleg vger het bestemmingsplan.

OnhreÍpbest€Ínrningsphn ïonselse Veld

Het gebied Tonselse Veld, waar met name pluimveehouderijen waren gevestigd, is door de jaren heen

van functie veranderd. In het overgrote deel van het gebied wordt geen pluimvee meer gehouden. Door

een transformatíe van pluimveehouderij naar andere differente functies is het gebied rommelig
geworden en bevat het een groot aantal functies (natuur, woningbouw, agrarische functies,

bedrijvigheid en recreatie) waarbij mogelíjk conflicterende belangen spelen in een geconcentreerd

relatief klein gebied.

De structuurvisie Ermelo 2025 heeft de kaders geschetst voor een (her)ontwikkeling van het gebied. De

vigerende bestemmingsplan zijn al oud (uit de jaren '70 en '80) en zijn niet meer in overeenstemming

met het feitelijk gebruik en moeten om die reden worden geactualiseerd. De nieuw vastgelegde

beleidsdoelstellingen in de Structuurvisie Ermelo 2025 vormen de basis voor deze herziening.

ln de structuurvisie is voor het Tonselse Veld een globale onwvikkelingsrichting opgenomen. De ambitie

is'om het Tonselse Veld te revitaliseren en om te vormen naar woon/werk gebied. Uitgangspunt is het

verbeteren van de (ruimtelijke) kwaliteit door rood-voor-roodachtige regelingen, landschappelijke

versterking en het handhaven van het bestaande open karaktervan het gebied. De huidige ruimtelijke

kwaliteit van het gebied laat veel te wensen over en diverse gebouwen worden gebruikt voor een ander

doel dan waaryoor ze oorspronkelijk waren gebouwd, of zijn aan het gebruik onttrokken. Daarnaast is

er ook veel nieuwe bebouwing ogenschijnlijk willekeurig in de loop der jaren toegevoegd.
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Kwaliteitsverbetering in de individuele plannen staat daarom voorop. Nieuwe ontwikkelingen zijn
beperkt rnogelijk, alleen indien een bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit.

Vanuit het voorgaande kader is een basis gelegd voor het bestemmingsplan. Hiervoor is in eerste
instantiê een Visíe Tonselse Veld opgesteld. Voorafgaand aan het opstellen van deze.laatstgenoemde
visie is een inventarisatieronde gehouden onder de inwonerslondernemers in het gebied. Daarbij is
gevraagd naar de beoogde (bouw-)plannen. Met deze plannen en het kader van de Structuurvisie
Ermelo 2025 is in 2O12 de Visie Tonselse Veld tot stand gekomen.

De Visie Tonselse Veld gaat uit van een verbetering van de ordening van functies en gebruik in het
gebied. Daarnaast kunnen bestaande functies als werken en wonen worden uitgebreid oftoegevoegd
mits ordentelijk ingepast in een groen raarnwerk. Het doel is dat er in het gebÍed een zorgvuldige
ordening der functies ontstaat en een solide groene en open landschapsstructuur wordt gerealiseerd,
door middel van een zorgvuldige uitbreiding van wonen en werken. Over deze door de raad
vastgestelde visiekaart heeft vooroverleg plaatsgevonden met de provincie, dit heeft geleid tot een
provinciale reactie op (beleids)hoofdlijnen. De reactie gaf voor de gemeente geen aanleiding de visie te
wijzigen.

De Visie Tonselse Veld is in de afgelopen twee jaren verder uitgewerkt naar een concept
ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerp is ontstaan na intensieve, langdurige trajecten met
initiatiefnemers en sessies met de klankbordgroep uit het gebied, waarbij de oorspronkefik ingediende
plannen het venrekpunt vormden en passend diende te worden gemaakt in de ViSie Tonselse Veld.
Afhankelijk van de aard en omvang van de plannen zijn meerdere gespreksronden gevoerd en is
uiteindelijk overeenstemmÍng bereikt over het plan dat wordt opgenomen in het bestemmingsplan.

Resultaat

Op dit moment gelden zwaar verouderde bestemmingsplannen voor het plangebied. Hierin is de nieuw
vestiging van niet-agrarische bedrijvigheid niet geregeld. Vanuit een gebiedsvisie, waarin de bestaande
situatie leidend is, wordt een goede menging van de huidige functies voorgestaan. ln het gebied wordt
gewoond, gewerkt en gerecreëerd. De ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt onder het regime van een
nieuw, geactualiseerd bestemmÍngsplan. Hiermee wordt de (verdere) verromrneling een halt
toegeroepen en gaat landschappelijke versterking hand in hand met beperkte uitbreiding van de
functies wonen en werken en recreatie.

Het breed in het gebied gedragen resultaat kan als volgt worden samengevat:
r integrale gebiedsontwikkeling met ca. 20 partijen;

' bestaande gewaardeerde bedrijven kunnen vooRbestaan;
. zorgvuldig landschappelijke inpassing van functies (werklandschap);
o functies gezoneerd en gescheiden;
. ontsluiting op de provinciale Harderwijkenueg (N302) vermindert en wordt daardoor minder I

belast; I

r toevoeging van groenlboa; 
.

o toevoeging recrÊatievsroutei;
r Ínlevering agrarische rechten;
r beeldkwaliteitplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan;
. afspraken worden gezekerd in anterieure overeenkomsten.
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Reactie provincle Gelderland
ln het overleg op 3 juli is door gedeputeerde Meijers waardering uitgesproken over de grote vordering
en het tot stand gekomen plan. Het overgrote deel van het plan vormt voor de provincie geen

aanleiding om kanttekeningen te plaatsen, dit geldt wel voor een aantal percelen aan de Haspel. Het
betreft een vienal percelen tussen de huisnummer 99 tot en met 129.

De kanttekening heeft betrekking op de vraag of planologische inpassÍng van de bestaande
bedrijvigheid moet worden aangemerkt als strijdig met de afspraken van het Regionaal Programma
Bedrijventerreinen Noord Veluwe. De provincie is niet overtuigd van het feit dat er voor deze bedrijven
geen andere mogelijkheden zijn dan handhaving of uitbreiding op de huidige locatie.

De provincie vraagt daarbij om een financiëie haaibaarheidsstudie naar de verplaatsing van de

bedrijven. Deze studie moet uitsluitsel geven over de mogelijkheden van een verplaatsing van de

bedrijven naar een regulier bedrijventerrein en een herontwikkeling van de te verlaten loeaties naar
bij-voorbeeld wonen, recreatíe en/of natuurontwikkeÍíng. Áls deze studie aantoont dat een verplaatsíng
niet haalbaar is, is planologische inpassing acceptabel.

Afspraken
ln het overleg hebben wíj met uw gedeputeerde de volgende afspraken gemaakt:

l De gemeente vervolgt de bestemmingsplanproeedure zonder de vier genoemde percelen aan

de Haspel. Het bestemmingsplan vormt op deze wíjze voor de províncíe geen aanleiding om
verdere zienswljzen te plaatsen.

2. De gemeente vraagt de vier initiatiefnemers een haalbaarheidsstudielverkenning te laten
verrichten naat verplaatsing van het bedrijf naaÍ een regulier bedríjventerrein en op de

vrijkomende locatie te zoeken naar alternatieve inrichtingsvormen en kostendragers.

3. Over de te hanteren uitgangspunten voor de haalbaarheidsstudie volgt nadere afstemming
tussen provÍncÍe efi gemeént€.

4. De provlncÍe ls (ln organÍsatorlsóe zln) bereld een biJdrage te leveren aan cle ultvoerlng van
deze onderzoeken.

5- Indl€n ufi de haalbaarlieldsirudl€ blljkr dar verBlaatsing nl€t haalbaar ls en/df her

héÍóÉtwll(l(êlèÍi váÉ ilë ré vêrlffén ló€áfiês niër vóldóéndê résulráár óplêvëft, 6an áeeéprëéíÍ dé
provincie handhaving van de vier bedrijven op de huidige locatie en wordt hiervoor een aparte
bestemmingsplanprócedure gevolEd.

Vervolg

tlet bestemmingsplantraject wordt verder doorgezet, waarbiJ de vier percclen aan de Haspel uit het plan

wordeh gehËáld. Het ter ihzáge leggen van het dntw€r.F bestemmingsplan volgt ih het nqiaár van 2O14.

U wordt hiervan op de gebruikelijke wijze op de hoogte gesteld. ln de maand juli 2014 wordt een start
gemaakt met het opstellen van de verschillerde haalbaarheidsstudies, hetgeen in.afstemÍÍÍing met de
pÍoviïïci'e pl aatsvindt.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u conta€t opnemen met de
gemeentelijke projectleidcr, dc heer S. Engels, via 0341-5672O2 of s.engels@ermelo.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate, A.AJ. Baars,
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