
 

 

Geachte Voorzitter, Commissie- en Raadsleden, geachte wethouder(s) en andere aanwezigen.  

Graag maak ik gebruik van het recht tot inspraak over het voorliggende bestemmingsplan 

Tonselseveld.  

Dit doe ik namens de bewonersgroep Tonselseveld. Deze bewonersgroep bestaat uit een grote 

representatie van vaste bewoners en eigenaren van vakantiewoningen in dit gebied.  

Tegen twee onderwerpen binnen het voorgestelde plan hebben wij ons gericht:  

Ten eerste: Het gebruik van de Eendenparkweg als ontsluiting van een aantal bedrijven. Met als 

resultaat een geplande extra belasting van het recreatiegebied met +/- 1100 verkeersbewegingen per 

dag, waarvan veel zwaar vrachtverkeer.  

Ten tweede: De uitbreiding van de Camping de Haegehorst in het achterliggende natuurgebied. Een 

gebied dat onterecht na een listige actie van het College uit het Gelders Natuur Netwerk is gehaald.  

Wat ik vanavond niet wil doen is heel diep ingaan op de inhoudelijke en formele bezwaren die wij 

kenbaar hebben gemaakt. Kenbaar gemaakt in de door ons ingediende zienswijzen, in gesprekken 

met de verschillende fracties, in de gesprekken met de wethouder, in een Visiedocument en laatst 

nog in een Manifest aan alle raadsleden.  

De inhoudelijk bezwaren zijn dus inmiddels goed bekend.  

Ik wil het hebben over de wijze waarop er door verantwoordelijken is en wordt omgegaan met de 

belangen van vele burgers in het betrokken gebied klaarblijkelijk met gebrek aan bereidheid om 

oplossingen te vinden die op een verstandige wijze rekening houden met deze belangen.  

Ja, er is 2 maal met ons als betrokken burgers gesproken. Echter, met de inhoudelijk aangedragen 

oplossingen en bezwaren is niets gedaan. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de 

gesprekken door de politiek verantwoordelijken alleen maar bedoeld waren om vinkjes te kunnen 

zetten op een checklist van te nemen stappen in de procedure. Niet voor een goede 

belangenafweging en niet om tot een echte verbetering van het plan te komen.  

Laat ik een paar zaken met u doornemen:  

Kijk naar het voorgenomen besluit om 1100 extra verkeersbewegingen over de Eendenparkweg te 

leiden. Het druist in tegen elke gezond verstand en ook tegen de eigen gemeentelijke 

uitgangspunten die vragen om functiescheiding in het verkeer. Er is maar een beetje visie nodig om 

te zeggen: “Niet aan beginnen, we gaan NIET nog meer extra zwaar verkeer door het 

recreatiegebied leiden, zoek maar een andere oplossing”.  

Wat gebeurt er echter hier in Ermelo: Het College laat een verkeerstelling doen en laat berekenen 

dat het allemaal best kan. Ga echter kijken en zie dat het gewoon niet past en erger....niet gepast is: 

Je stuurt geen vrachtwagens over een weg die een groot aantal recreatieparken en -voorzieningen 

ontsluit. Juridisch is het misschien te rechtvaardigen maar met visie heeft het niks meer te maken. 

Van visie zou het getuigen om dan te zeggen: “Heren verkeerskundigen het kan me niet schelen dat 

de rekenmachines zeggen dat het kan. U zoekt maar een oplossing aan de kant van de 

Harderwijkerweg”......En neemt u van ons aan: Die is er ...als je maar wilt.  

Wat zegt het College echter: “ We mogen niet ontsluiten op de Harderwijkerweg, dat mag niet van 

de Provincie”. Wij hebben echter ook gesproken met de Provincie: Hun standpunt is veel 

genuanceerder: Ze zeggen alleen maar: “ We willen geen extra rotonde op de Harderwijkerweg”.  

 

 



 

Dat klinkt opeens heel anders. Laat de heren verkeerskundigen eens met dat uitgangspunt een 

creatieve sessie ingaan en er komt vast een goede oplossing uit die de Eendenparkweg en 

Fazantlaan ontziet.  

Wat stelt ons College voor: “Om de Eendenparkweg en Fazantlaan geschikter te maken voor zoveel 

extra zwaar verkeer leggen we er vrijliggende fietspaden aan voor 1.6 miljoen Euro”. 1.6 Miljoen 

Euro voor fietspaden waar in principe niemand op zit te wachten. Het argument dat hiermee het 

zogenaamde Fietsnetwerk verstrekt wordt wordt er met de haren bijgesleept als een dubieus 

verkooppraatje.  

Overigens: Het gebied wordt daar niet geschikter van en de 50-tonners kunnen elkaar dan nog 

steeds niet of nauwelijks passeren en veroorzaken nog steeds verkeers-, stank- en geluidsoverlast. 

Er ligt een conceptadvies van Veilig Verkeer Nederland dat dit onderschrijft.  

Besteed die 1.6 miljoen toch aan een passende ontsluiting aan de kant waar deze hoort: aan de 

Harderwijkerweg. Volgens ons bent u dan al een heel eind op weg en wat u tekort komt kunnen de 

profiterende bedrijven dan nog bijdragen.  

Laten we nu eens kijken naar het aantasten van het natuurgebied waar De Haegehorst graag wil 

uitbreiden. Juist natuur wordt gezien als het zgn. Unic Selling Point van de gemeente Ermelo met 

zijn focus op recreatie. Blijf er dan toch vanaf. Uit uw eigen Visie op de Verblijfsrecreatie in Ermelo 

blijkt dat er voldoende andere locaties zijn. Deze zijn o.a. in gebruik door zgn. niet vitale parken, 

waar De Haegehorst dus goed gebruik van zou kunnen maken. Dat zou nu van visie getuigen en een 

mooie eerste stap zijn op weg naar revitalisatie.  

Daarnaast: Wat zal de precedentwerking zijn als bij het instromen in het bedrijf van de volgende 

generatie van de familie Haage nog verdere schaalvergroting wordt gevraagd? En wat is de 

precedentwerking wanneer de Heerlickheijd weer een aanvraag doet voor het aanleggen van 

sportvelden in het gebied?  

Laatste punt mevrouw de voorzitter:  

Belangenafweging: Een van de taken van politiek-verantwoordelijken binnen het maken van een 

bestemmingsplan is het objectief, zorgvuldig en toetsbaar afwegen van belangen.  

Wij hebben ernaar gezocht: Nergens vinden wij deze zorgvuldige, objectieve en toetsbare afweging 

van belangen tussen natuurgebied, recreanten en bewoners enerzijds en een klein handje 

ondernemers anderzijds. Als U het gezien heeft mag u het ons aanwijzen.  

Hiermee wil ik afsluiten en zou de Raadsleden nadrukkelijk willen vragen om dat te doen wat 

getuigd van visie en daarbij ook de spreuk die daarboven u hangt ter harte te nemen. Wij hopen dat 

U uw stem gebruikt om dat te doen wat goed is en dat te doen los van partij-politieke 

overwegingen. Neemt U alstublieft uw verantwoordelijkheid en laat het plan op deze delen niet  

 

Dank u wel.  

Ermelo, 01-02-2016  

BG Tonselseveld  

www.tonselseveld.nl  

 


