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Waarom de Bewo-

nersgroep Ton-

selse Veld er is 

De Bewonersgroep Tonselse Veld (hierna BTV) is tot stand gekomen naar aanleiding van het 

op 18 december 2014 ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan Tonselse Veld 2014. 

De BTV is tegen 2 onderdelen uit dit plan nl: 

a) Het afsluiten van de in- en uitritten van de percelen aan de Harderwijkerweg 132, 134, 

136 en 138 en het tegelijkertijd aan- en afvoeren van het verkeer van die bedrijven over 

de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg richting de Eendenparkweg. 

b) De uitbreiding van camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan 4 te Ermelo met  

30.000 m2 in het Natura2000 gebied én het aanleggen van een nieuwe parkeerplaats op 

de hoek van de Fazantlaan en de Harderwijkerweg. 

 

De argumenten op 

een rij 

De BTV heeft argumenten op basis waarvan NIET kan worden ingestemd met de hier boven 

genoemde onderdelen uit het ontwerpbestemmingsplan.  

 

Onze argumenten geven wij hier in korte steekwoorden aan. Eerst ten aanzien van het  

proces en de communicatie, daarna over de ontsluitingsweg en tot slot over de uitbreiding 

van camping De Haeghehorst. Uiteraard komt daarna de toelichting op deze argumenten, 

een slotbeschouwing en een advies aan de gemeenteraad. 

 

  

Onze argumenten 

 

 

Het proces/ 

de communicatie 

 

 

 

 

De ontsluitings-

weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Er is absoluut géén maatschappelijk draagvlak bij het overgrote deel van de bewoners 

en recreatiebungalow-eigenaren/gebruikers in het Tonselse Veld voor de ontsluitings-

weg en de uitbreiding van de camping De Haeghehorst. 

2. Door het College van B en W van Ermelo wordt géén of géén tijdig antwoord gegeven op 

belangrijke voorstellen en vragen van de Bewonersgroep Tonselseveld. 

 

3. Het ontwerpbestemmingsplan is v.w.b. de ontsluitingsweg en de uitbreiding van  

De Haeghehorst in strijd met de gemeentelijke uitgangspunten in de Structuurvisie 

2025. 

4. Er wordt niet voldaan aan de uitgangspunten uit het Projectplan Tonselse Veld, die in de 

gemeenteraad van 31 mei 2012 zijn afgesproken. 

5. De Provincie Gelderland werd inhoudelijk onjuist geïnformeerd over het ontwerp- 

bestemmingsplan Tonselse Veld. 

6. Er zijn door het College van B en W géén goed onderbouwde en toetsbare redenen aan-

gegeven op basis waarvan zou moeten blijken, dat de 5 bedrijven aan de Harderwijker-

weg zo moeten uitbreiden als nu wordt voorgesteld. 

7. Er worden ook géén objectieve redenen aangevoerd waarom de bedrijven persé een in- 

en uitrit moeten hebben richting de Eendenparkweg en er is ook geen sprake van gelijke 

behandeling van bedrijven aan de Harderwijkerweg voor wat betreft het handhaven van 

in- en uitritten aldaar. 

8. Er wordt geen onderbouwing gegeven waarom de 5 bedrijven aan de Harderwijkerweg 

niet verplaatst kunnen worden naar bedrijventerreinen elders in Ermelo of in de regio. 

9. Er is geen sprake van een adequate toetsing van de Ladder voor duurzame  

verstedelijking t.a.v. de bedrijven aan de Harderwijkerweg 132 – 138. 

10. Fietspaden of aanpassingen van de Eendenparkweg en Fazantlaan (van € 1.600.000!) 

zijn helemaal niet nodig als de in- en uitritten van de bedrijven aan de Harderwijkerweg 

aan de Harderwijkerweg gehandhaafd blijven. 
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De uitbreiding van               

De Haeghehorst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixatie op econo-

mische en werk-

gelegenheidsbe-

langen zonder 

onderbouwing 

11. De aanpassingen van de Eendenparkweg zijn in tegenspraak met het Beeldkwaliteitsplan 

in het Ontwerpbestemmingsplan Tonselse Veld. 

12. Als er dan toch een aanpassing van de Eendenparkweg en de Fazantlaan moet gebeuren, 

dan dient dat volgens de principes van Duurzaam Veilig plaats te vinden én uiteraard op 

kosten van de vijf betrokken bedrijven aan de Harderwijkerweg, die het profijt hebben 

van de bestemmingswijziging en eventuele uitbreidingen. 

13. Het College van B en W maakt geen kenbare afweging van belangen tussen de belangen 

van de bewoners en recreanten en de vijf bedrijven en geeft geen reactie op de door de 

BTV ingebrachte ontsluitingsalternatieven. Pas in het Raadsvoorstel (21-2-16) wordt 

hierop summier gereageerd en dan nog zonder deugdelijke onderbouwing. 

14. Er is sprake van een feitelijk véél hogere stikstofoxidebelasting in het gebied in plaats 

van een lagere. Het wordt volgens de plannen zelfs 1380 % hoger!  

15. Het College van B en W kán en tegen véél lagere maatschappelijke kosten echt andere 

keuzes maken, als zij maar alternatieve oplossingen wil laten uitzoeken. 

  

16. De uitbreiding van de camping De Haeghehorst vinden wij niet passend in het  

Natura2000 gebied en gaat ten koste van de natuur en de belangen van honderden 

mensen, die in het gebied wonen, verblijven en in de natuur recreëren. Er vindt geen 

zicht- en toetsbare afweging tussen deze belangen plaats. 

17. Het College van B en W heeft in juli 2013 ten aanzien van de Provincie Gelderland be-

wust onjuist gehandeld m.b.t. de status van het voorgenomen uitbreidingsgebied voor 

de camping. Dit heeft tot gevolg gehad, dat het uitbreidingsgebied niet meer valt onder 

het Gelders Natuur Netwerk en er geen rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn voor de  

bewoners t.a.v. de toetsing aan de provinciale Omgevingsverordening. 

18. Alle recreatiebedrijven vallen onder één overkoepelend Bestemmingsplan Recreatieter-

reinen.  Het College van B en W haalt er zonder deugdelijke argumentatie één bedrijf uit  

namelijk camping De Haeghehorst en biedt alleen deze camping uitbreidingsmogelijk-

heden en óók nog op gemeentelijke grond. Er is duidelijk sprake van precedentwerking 

ten opzichte van alle andere recreatiebedrijven in het Tonselse Veld. 

19. De natuur- en bewonersbelangen moeten wijken voor niet toetsbare bedrijfseconomi-

sche belangen van camping De Haeghehorst. 

20. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 19j van de  

Natuurbeschermingswet te worden beoordeeld of het plan geen significant verstorende 

effecten kan veroorzaken voor Natura 2000-gebieden. Deze beoordeling moet worden 

verricht vóórdat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Aangezien deze beoordeling 

nog NIET definitief is (het vergunningstraject loopt nog), kan het bestemmingsplan niet 

worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

21. Er is sprake van precedentwerking én ongemotiveerde overheidssubsidiëring ten op-

zichte van andere (verblijfs)recreatiebedrijven door de verpachting van de gemeentelijke 

grond aan De Haeghehorst tegen een “weggeefprijs” van ca € 2000 per 10.000 m2. 

22. Er is t.a.v. de uitbreiding van de camping De Haeghehorst geen sprake van toetsing aan 

de Ladder van duurzame verstedelijking conform de Toekomstvisie op de verblijfs- 

recreatie in de gemeente Ermelo. Er is duidelijk sprake van willekeur én van precedent- 

werking. 

 

23. Er is een rigide fixatie van het College van B en W op economische - en werkgelegen-

heidsbelangen van slechts 5 ondernemers in plaats van dat er een adequate onderbou-

wing plaatsvindt van die gestelde (maatschappelijke) belangen ten opzichte van de be-

langen van de natuur en de leefbaarheid van honderden andere bewoners en recreanten 

in het Tonselse Veld. 
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Toelichting op de argumenten t.a.v. het proces en de communicatie 

 

 

1. 

 

Géén draagvlak bij 

bewoners in het 

gebied 

 

Het ontwerp bestemmingsplan Tonselse Veld is tot stand is gekomen zonder dat de  

bewoners, anders dan de direct economisch belanghebbenden in het gebied, op de hoogte 

zijn geweest van of geparticipeerd hebben in de planvorming. Dat blijkt overduidelijk uit de 

vele bezwaren (zienswijzen) die zijn ingediend. Het kwam voor het overgrote deel van de 

bewoners als een volslagen verrassing! De gemeente heeft NIET geïnvesteerd in en feitelijk 

inhoud gegeven aan een goede communicatie met en deelname van vele honderden bewo-

ners en belanghebbenden in het gebied, NIET VÓÓR (dat blijkt wel uit de Klankbordgroep 

verslagen) en ook NIET NÁ het ter inzage leggen van het Ontwerpbestemmingsplan. 

Het enkele feit, dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken (gedurende Kerst en 

Oud- en Nieuwperiode 2014/2015 terwijl vele eigenaren van recreatiewoningen in de  

wintermaanden niet aanwezig zijn) ter inzage heeft gelegen wordt door dit College gebruikt 

als onderbouwing van het goede procesverloop (zie Zienswijzenota blz 94) en zij stelt: “dat 

hiermee ruimschoots voldaan is aan de wettelijk gestelde eisen en zijn omwonenden  

voldoende in gelegenheid gesteld om in te spreken op het plan”. De BTV vindt deze uit-

spraak, voor een proces dat jaren gemeentelijke voorbereiding heeft gekost en zich buiten 

het gezichtsveld van de bewoners en eigenaren van recreatiehuizen heeft afgespeeld, vol-

strekt misplaatst en een duidelijk brevet van communicatief onvermogen. 

 

Pas na 8 maanden heeft er één informerend gesprek plaatsgevonden tussen een vertegen-

woordiging van de BTV en de wethouder J. van den Bosch, waarbij eigenlijk alleen maar werd 

gemeld, dat het College doorging op de ingeslagen weg. Uit een door de Bewonersgroep 

Tonselse Veld georganiseerde petitie blijkt, dat 337 mensen TEGEN zowel de ontsluitings-

weg als de uitbreiding van camping De Haeghehorst zijn. Zie voor de lijst met onderte-

kenaars  www.petities.tonselseveld.nl. Deze ondertekenaars kunnen NIET worden  

genegeerd! Al gaat het College hier wel volledig aan voorbij! 

 

 

2. 

 

Geen reactie op 

alternatieve voor-

stellen van de BTV 

 

De BTV heeft op 6 mei 2015 en op 17 augustus 2015 alternatieve voorstellen gedaan aan 

het College van B en W voor de ontsluiting van de bedrijven aan de Harderwijkerweg 132 

t/m 138. Deze voorstellen treft u aan op de website www.tonselseveld.nl.   

In de Zienswijzenota van het College d.d. 5 januari 2016 noch in een aparte schriftelijke  

reactie aan de BTV wordt door het College op enigerlei wijze op deze voorstellen ingegaan 

of op gereageerd. Pas in het Raadsvoorstel voor de raadsvergadering van februari wordt er 

(op pagina 4) een alinea aan gewijd. De onderbouwing van het College is zeer summier, niet 

deugdelijk en mede gebaseerd op het argument van de zgn. “recreatieve opwaardering” van 

het gebied. Zie onze mening daarover in onze toelichting onder 13, laatste gedeelte. 

  

 

3. 

 

Géén of géén tij-

dige antwoorden 

op belangrijke 

voorstellen en 

vragen van de BTV 

 

 

Tijdens de hoorzitting n.a.v. de ingebrachte zienswijze op 16 maart 2015 werd toegezegd, 

dat er een nieuw verkeerskundig onderzoek zou worden gehouden en dat dát onderzoek 

ook ter beschikking zal worden gesteld van de BTV. De BTV heeft op 19 juli 2015 daar nog-

maals schriftelijk om gevraagd. Op 4 december 2015 is dat verzoek schriftelijk herhaald.  

Op 30 december 2015 is van de projectleider S. Engels het antwoord gekomen, dat het on-

derzoek pas beschikbaar komt ten behoeve van de behandeling van het Ontwerpbestem-

mingsplan in de raadscommissie op 1 februari 2016.  

http://www.petities.tonselseveld.nl/
http://www.tonselseveld.nl/
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Zelfs het verslag van de hoorzitting van 16 maart 2015 is pas na 10 maanden in de Ziens-

wijzenota van het College beschikbaar gekomen. 

 

Pas op 21 januari 2016 zes werkdagen vóór bespreking in de raadscommissie op 1 februari 

2016, is het verkeersonderzoek onder de naam “Variantenstudie ontsluitingsstructuur Ton-

selse Veld” openbaar gemaakt. Daaruit blijkt ook nog, dat dit stuk 8 maanden geleden op  

2 juni 2015 al is opgemaakt en dus al die tijd al bij het College bekend was.  

Dit is een sprekend voorbeeld van de non-coöperatieve houding van het College richting 

haar eigen burgers om in tegenstelling tot de toezegging, deze informatie NIET vooraf te 

willen delen en daarmee vroegtijdige openheid van zaken te geven.  

 

 

4. 

 

Géén reactie op 

essentiële vragen 

over de mogelijk-

heden tot ver-

plaatsen van be-

drijven én de ef-

fecten van het uit 

het bestemmings-

plan halen van 

een deel van het 

gebied 

 

De BTV heeft op 14 augustus 2015 twee brieven gestuurd aan het College van B en W met 

vragen over  

a) het onderzoek naar mogelijke verplaatsing van de 5 bedrijven aan de Harderwijkerweg en  

b) de effecten van het uit het Ontwerpbestemmingsplan halen van de plannen m.b.t. de  

Haspel 99 – 129.  

De beantwoording van deze vragen zijn voor de ontwikkeling van het Tonselse Veld en dus 

voor de besluitvorming van de gemeenteraad uiterst relevant. De vragen vindt u ook op 

onze website www.tonselseveld.nl onder het kopje “Informatieve vragen”. 

Oók op deze vragen heeft de BTV GEEN antwoord gekregen van het College van B en W.  

Er wordt niets over gezegd in de Zienswijzenota van het College. Door het ontbreken van 

antwoorden op deze informatieverzoeken is het ons inziens onmogelijk om t.a.v. de uitbrei-

ding van de bedrijven aan de Harderwijkerweg in het Ontwerpbestemmingsplan een wel-

overwogen besluit te nemen. 

 

  

Toelichting op de inhoudelijke argumenten van de BTV m.b.t. de ontsluitingsweg 

van de Harderwijkerweg naar de Eendenparkweg 

 

 

5. 

 

Het College han-

delt in strijd met 

eigen uitgangs-

punten in Struc-

tuurvisie 2025 

 

 

Het College van B en W handelt in strijd met de eigen beleidsuitgangspunten door een ont-

sluitingsweg met een aan- en afvoerfunctie van 200 vrachtwagens en 900 auto’s extra op de 

voorgestelde wijze mogelijk te maken. 

De Structuurvisie 2025 (blz. 39 – 41) heeft t.a.v. het Tonselse Veld nl de volgende uitgangs-

punten:  

a) handhaving c.q. verbetering van het bestaande open karakter van het desbetreffende 

gebied; 

b) alleen extensieve woonbebouwing mogelijk maken mits de kwaliteiten van het land-

schap worden versterkt met groene inpassingen; 

c) hoofdaansluitingen van het gebied blijven aan de Harderwijkerweg; 

d) vrijkomende ruimte in dit gebied is bedoeld voor kwaliteitslagen voor de recreatie; 

e) als de werkfunctie aan de Harderwijkerweg wordt versterkt, dan dient er eerst worden 

vastgesteld wat de daadwerkelijke behoefte is; 

f) randvoorwaarde bij de ontwikkelingen is het voldoen aan natuurbeleid en -regelgeving; 

g) er dient sprake te zijn van versterking van recreatie aan de randen en  

h) er dient rekening gehouden te worden met EHS en externe werking op Natura 2000-  

gebied Veluwe. 

 

 

http://www.tonselseveld.nl/
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Dit gebeurt in het Ontwerpbestemmingsplan NIET, want  

- er worden forse bedrijfsuitbreidingen van de (illegaal ontstane) bedrijven op agrarisch 

bestemde grond (zie Bestemmingsplan Tonselse Veld 1987) aan de Harderwijkerweg (in 

het gebied tussen de Fazantlaan en de  Eendenparkweg) voorzien; 

- de in – en uitritten van de bedrijven aan de Harderwijkerweg worden afgesloten en  

- er wordt eveneens NIET voldaan aan de andere genoemde uitgangspunten. 

De BTV vraagt zich af waar uitgangspunten in een Structuurvisie eigenlijk toe dienen als er 

niet aangehouden wordt. 

 

 

6. 

 

Er wordt niet vol-

daan aan de afge-

sproken uitgangs-

punten in de Vi-

siekaart en van 

het Projectplan 

Tonselse Veld van 

2012 

 

Op basis van de Structuurvisie 2025 heeft de gemeenteraad de Visiekaart en het Projectplan 

Tonselse Veld vastgesteld1. Daarin zijn voor het Ontwerpbestemmingsplan Tonselse Veld de 

volgende uitgangspunten benoemd:  

a) Er dient sprake te zijn van versterking en behoud van het groene en toeristisch recrea-

tieve karakter van het gebied; 

b) de bestemmingsplanontwikkeling mag geen bedreiging vormen voor de recreatieterrei-

nen; 

c) het verkeer vanuit de werkwereld (de Harderwijkerweg) dient strikt gescheiden te  

worden van het verkeer in de woon- en recreatiewereld (Eendenparkweg/Fazantlaan). 

 

Oók aan déze uitgangspunten wordt NIET voldaan en de verkeersdruk met ca 200 vrachtwa-

gens en 900 auto’s extra door de uitbreiding van de vijf bedrijven aan de Harderwijkerweg 

wordt afgewenteld op de honderden bewoners aan de Eendenparkweg en Fazantlaan.  

Het College geeft in de Zienswijzenota (blz.89) aan, dat er door de 200 vrachtwagens en 900  

extra auto’s inderdaad sprake is “van enige menging van de woon- en werkwereld”!  

De indruk, die door het College (zie de Zienswijzenota blz. 88) met de woorden “[…] aange-

sloten wordt op de Visiekaart” wordt gewekt, is dat het gebruik van de ontsluitingsweg door 

de bedrijven conform de Visiekaart plaatsvindt. Dat is echter klinkklare onzin, want in de  

Visiekaart wordt weliswaar gesproken over een zoekzone naar een ontsluitingsweg, maar 

nergens wordt genoemd of ook maar de indruk gewekt, dat (er een kans bestond dat) de 

bedrijven aan de Harderwijkerweg zouden worden afgesloten van de Harderwijkerweg en 

zouden moeten gaan uitwegen richting de Eendenparkweg.  

Dat dat ook geenszins te verwachten was en onlogisch is, heeft te maken met het hiervoor 

genoemde uitgangspunt onder c. waar “strikt gescheiden verkeer” toch echt niet voor een 

andere uitleg vatbaar is.  

Het College houdt op geen enkel manier rekening met het feit, dat er in het Tonselse Veld 

32 recreatieparken liggen, evenveel als in Heerde, Harderwijk en Elburg samen!   

 

Voor dit College is het echter geen probleem, men houdt zich gewoon niet aan de vooraf af-

gesproken uitgangspunten en men “construeert” gewoon een andere werkelijkheid. Men 

noemt dat, zie de Zienswijze op blz. 94 onderaan, “het in detail aanpassen van de uitgangs-

punten”. De BTV, en volgens ons ieder weldenkend mens, noemt dat “manipuleren van uit-

gangspunten om de ontsluitingsweg door te kunnen drukken”. 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Zie gemeenteraadsvergadering van 31 mei 2012 agendapunt 4. 
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7. 

 

De Provincie Gel-

derland wordt on-

juist geïnformeerd 

over het Ontwerp-

bestemmingsplan 

 

 

In een brief van 1 juli 2014 wordt door het College van B en W de provincie Gelderland  

geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het Ontwerp Bestemmingsplan en wordt door 

het College geschreven dat “functies worden gezoneerd”, “de N303 wordt minder belast” en 

“het beeldkwaliteitsplan wordt gekoppeld aan het bestemmingsplan”.  

In de praktijk is het in alle drie gevallen NIET het geval en wordt het College van gedepu-

teerde staten van Gelderland willens en wetens onjuist geïnformeerd. 

 

 

8. 

 

Er wordt geen ob-

jectieve reden ge-

geven waarom de 

bedrijven aan de 

Harderwijkerweg 

zo moeten uit-

breiden 

 

 

In het Ontwerp bestemmingsplan 

wordt geen objectieve en toetsbare 

reden gegeven waarom de bedrij-

ven aan de Harderwijkerweg 132, 

134, 136 en 138 in de omvang 

moeten groeien, zoals het wordt 

voorgesteld.  

In de Zienswijzenota van het Col-

lege (blz. 90) wordt als enige reden 

opgegeven, dat het een “gemeente-

lijke wens” is en dat anders een 

kwaliteitsslag niet mogelijk is. Niet 

inzichtelijk of onderbouwd wordt 

wat er zal gebeuren als er geen 

sprake is van een kwaliteitsslag of 

dat er geen of een meer be-

perkte(re) groei van de bedrijven 

wordt toegestaan.  

 

Juist de groei van die bedrijven ver-

oorzaakt namelijk de extra ver-

keersdruk op de in- en uitritten aan 

de Harderwijkerweg, met het ken-

nelijke gevolg de wens van de pro-

vincie Gelderland om het aantal in- 

en uitritten te verminderen. Dit 

vraagt om expliciete onderbouwing 

en alternatieven t.a.v. de aanslui-

tingen voor de extra verkeersdruk 

op de totale Harderwijkerweg.  

Het waarom van de “noodzakelijke” 

groei van de bedrijven is een es-

sentieel onderdeel van en in de be-

sluitvorming. En dit ontbreekt!! 

 

 

9. 

 

 

 

 

In tegenstelling tot wat het College van B en W beweert, is het niet zo dat er van de  

Provincie Gelderland geen in- en uitritten mogen blijven aan de Harderwijkerweg. Die zijn er 

en mogen daar gewoon blijven! De Provincie heeft – zoals hierboven ook gezegd - alleen 

maar de wens tot vermindering van het aantal in- en uitwegen. 

 

De “Kwaliteitsslag” in perspectief 

Het College stelt dat er binnen het Tonselse 
Veld de wens is om een ruimtelijke kwaliteits-
slag te maken, zie Zienswijzenota blz. 90. Zij 
vult dit feitelijk als volgt in. De daar (deels il-
legaal) ontstane bedrijven die het landschap 
in de afgelopen jaren “verrommeld” hebben 
zijn bereid hun “rommel” op te ruimen mits 
ze mogen uitbreiden (incl. de bouw van extra 
woningen). Daarbij krijgt hun eerst goed-
kope  agrarisch bestemde grond nu een dure 
bedrijfsbestemming .  Vervolgens mogen ze 
ook nog uitbreiden waardoor veel meer ver-
keer wordt gegenereerd. Om deze “kwali-
teitsslag” mogelijk te maken komt er een 
ontsluitingsweg waarover al dat verkeer 
moet worden afgevoerd. Omdat deze ver-
keersoverlast wordt afgewenteld op een ge-
bied waar dat eigenlijk helemaal niet hoort, 
gaat het College € 1.600.000 gebruiken uit de 
gemeentelijke kas om stil asfalt en vrij lig-
gende fietspaden aan te leggen in een gebied 
waar de bewoners en eigenaren van recrea-
tiewoningen zélf helemaal géén behoefte 
aan hebben.  

Wanneer gaat het gezonde verstand nu eens 
zegevieren? Voor wie is deze hele actie nu 
een “kwaliteitsslag”?  

In ieder geval niet voor de bewoners en          
recreatiehuiseigenaren en de gemeentelijke 
kas! 
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Géén objectieve 

reden en onder-

bouwing waarom 

bedrijven persé 

moeten uitwegen 

naar Eendenpark-

weg 

 

De uitbreiding van de bedrijven met als gevolg een intensivering van de verkeersdruk met ca 

1100 (vracht)auto’s is de kennelijke reden, dat de Provincie vindt, dat er iets met de be-

staande in- en uitwegen moet gebeuren. Het College geeft geen inzicht in de redenen of ar-

gumentatie waarom de Provincie Gelderland dat niet wenst, hoe sterk die wens is en wat er 

gebeurt als het College niet op die wens ingaat. De Provinciale afsluitingswens is dus hele-

maal NIET toetsbaar. 

Het College toont verder nergens aan, welke alternatieven zij heeft voorgesteld aan de  

Provincie en wat de afwegingscriteria zijn geweest voor het afsluiten van de bedrijven en het 

voorgestelde gebruik van de ontsluitingsweg naar de Eendenparkweg. 

 

Op basis van informatie, die de BTV zélf heeft ingewonnen bij de Provincie, wil de Provincie 

geen vergroting van de druk op de bestaande in- en uitritten. Het College kiest zélf voor de 

grote uitbreiding van de 5 bedrijven met het effect van meer dan 200 vrachtwagens en 900 

auto’s extra per etmaal op de Eendenparkweg, terwijl vrachtwagens niet in een recreatiege-

bied thuishoren! Dit ook nog ondanks het feit dat de Provincie Gelderland enige jaren gele-

den de ontwikkeling van een bedrijventerrein, in het Tonselse Veld heeft geblokkeerd (Stop-

licht Rood). 

Door het College wordt ook nergens aangegeven of gesteld, waar het kantelpunt zit voor de 

Provincie t.a.v. van het feit dat de bedrijven niet meer zouden mogen uitwegen op de  

Harderwijkerweg. Bijvoorbeeld 100 extra verkeersbewegingen kan nog wel en 400 niet 

meer? Een objectiveerbaar kantelpunt hoort bij een zorgvuldige besluitvorming en moet 

aanwezig zijn, maar is er NIET! Indien er wel een kantelpunt bekend is, kan beoordeeld wor-

den waar de grens ligt tot hoever de bedrijven in het Tonselse Veld wél kunnen uitbreiden.  

 

Er wordt in de Zienswijzenota (blz. 75) gesproken over een breed maatschappelijk belang 

dat met het voorgestelde gebruik van de ontsluitingsweg en met de aanpassing van de  

Eendenparkweg en de Fazantlaan (hierover later meer) is gediend.  

Op geen enkele manier maakt dit College echter inzichtelijk of duidelijk wat dit brede 

“maatschappelijke” belang dan is. Van de bewoners, recreatiehuis-eigenaren en vele anderen 

(zie petitie) hoeft het NIET. 

 

 

10. 

 

Géén gelijke be-

handeling tussen 

bedrijven aan de 

Harderwijkerweg 

 

 

De BTV vindt, dat aan de 5 bedrijven aan de Harderwijkerweg (132, 134, 136 en 138) de 

randvoorwaarde opgelegd dient te worden, dat uitbreiding alléén mogelijk is onder de  

expliciete voorwaarde, dat de huidige in- en uitritten aan de Harderwijkerweg gehandhaafd  

blijven. Dit betekent, dat de (deels illegaal ontstane) bedrijven gelegaliseerd worden, maar 

niet mogen uitbreiden als daardoor de in- en uitrit verplaatst moet worden naar de Eenden-

parkweg. 

De voorwaarde van handhaving van in- en uitritten aan de Harderwijkerweg wordt ook ge-

hanteerd bij de uitbreidingen elders aan de Harderwijkerweg nl. bij het uitbreidingsplan in 

het Ontwerpbestemmingsplan Harderwijkerweg 234-242. Daar is de expliciete afspraak ge-

maakt, dat de bestaande in/uitrit aan de Harderwijkerweg moet blijven worden gebruikt. 

Datzelfde zou naar de mening van de BTV met de eigenaren/ondernemers aan de  

Harderwijkerweg 132, 134, 136 en 138 moeten gebeuren. Gelijke monniken, gelijke kappen!  

 

 

11. 

 

 

 

 

De BTV vindt, dat als de bedrijven in dit gebied verder willen uitbreiden dan onder 10 ge-

noemd, dan hoort dat plaats te vinden op echte bedrijventerreinen binnen de gemeente of 

elders in de regio. 
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Géén adequate 

toetsing en on-

derbouwing 

waarom bedrijven 

niet verplaatst 

kunnen worden 

 

 

 

In het Ontwerpbestemmingsplan wordt gesteld (bij de ruimtelijke onderbouwing van de 

plannen bij alle vijf bedrijven), dat een onderzoek naar eventuele verplaatsing heeft plaats-

gevonden. De BTV heeft in augustus 2015 gevraagd om een onderbouwing van deze stel-

ling. Het College heeft hier wéér geen antwoord op gegeven en geeft ook geen objectiveer-

bare informatie of redenen hoe en waarom zij tot de conclusie “verplaatsen-kan-niet” is ge-

komen.  

 

De BTV vindt, dat een dergelijk inzicht essentieel is voor een goede belangenafweging én 

besluitvorming. De BTV constateert overigens dat er genoeg ruimte is voor uitbreiding van 

de bedrijven op bestaande (lokale of regionale) bedrijventerreinen: uit het onderzoek van de 

Rekenkamer Regio Oost (juli 2015), blijkt onomstotelijk, dat op de Noord-Veluwe het aan-

bod van bedrijfsterreinen de vraag ver overtreft. Tot 2025 is er voldoende ruimte op lokale 

en regionale industrieterreinen. 

  

12. 

 

Het College toetst 

onvoldoende aan 

Ladder duurzame 

verstedelijking 

 

 

Er vindt geen deugdelijke toetsing plaats aan het toetsingskader van de Ladder voor duur-

zame verstedelijking ten aanzien van de bedrijvigheid. Er wordt weliswaar gerefereerd naar 

de werklandschappen2 zoals de provincie Gelderland die beoogd, echter er is helemaal geen 

sprake van werklandschappen. Er ontbreekt een bij werklandschappen noodzakelijke  

integrale gebiedsvisie.  

Er is geen substantiële menging van functies anders dan een op ad hoc wijze vergroten van 

bouwmogelijkheden, het toevoegen van enkele woningen en een paar groenstroken voor de 

landschappelijke inpassing in “groene kamers”.  

De Ladder voor duurzame verstedelijking vraagt echter het antwoord op de volgende vragen: 

1. Is er een actuele regionale behoefte aan die bedrijvigheid? 

2. Zo ja, kan die worden opgevangen in de gemeente of binnen het stedelijk gebied? 

3. Indien die behoefte niet in het stedelijk gebied van de regio kan plaatsvinden, dan dient 

te worden aangegeven waar het wél kan plaatsvinden op passende locaties (bedrijven-

terreinen) en zijn die terreinen goed bereikbaar? 

 

In de gewijzigde Toelichting op het Bestemmingsplan Tonselseveld (blz.14 e.v.) geeft het 

College een beantwoording op deze vragen. 

Het College komt echter niet verder (bij vraag 1) dan:  

a. het beschrijven van de feitelijke situatie bij de verschillende eigenaren;  

b. het in algemene zin beschrijven van een toenemende vraag naar bv opslagruimtes;  

c. de stijging van het aantal ZZP’ers in z’n algemeenheid; 

d. het benoemen van de wens van de eigenaren om de huur op andere locaties te beëin-

digen en te clusteren aan de Harderwijkerweg of daar uit te breiden. 

Hiermee wordt volgens de BTV slechts in subjectieve zin aangegeven, dat de ondernemers 

zélf om bedrijfseconomische redenen graag de wens hebben om uit te breiden of hun be-

drijvigheid van elders daar te clusteren, maar er wordt geenszins in objectieve zin aange-

toond dat er een actuele regionale behoefte is om juist daar in die zin uit te breiden. 

Naar de mening van de BTV komt men pas toe aan de beantwoording van vraag 2 (en ver-

volgens vraag 3) als onomstotelijk is aangetoond, dat de regionale ruimtebehoefte elders in 

de regio niet kan worden vervuld3 en daar is in dit geval in objectieve zin geen sprake van.  

 

 

                                                             
2 Zie paragraaf 3.3.1. Structuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties provincie Gelderland 2010 

3 Zie Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op http://ladderverstedelij-

king.minienm.nl/#ladder 

 

http://ladderverstedelijking.minienm.nl/#ladder
http://ladderverstedelijking.minienm.nl/#ladder
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Aangezien het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking een goede ruimtelijke  

ordening is in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden, is 

er derhalve geen sprake van een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij de 

afwegingen die het College doet in dit ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

13. 

 

Fietspad of aan-

passing Eenden-

parkweg en  

Fazantlaan is  

voor de bewoners 

onnodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen objectieve 

toetsing van mo-

gelijke varianten  

 

De verbreding van de wegprofielen van 5 mtr naar 11 mtr!, stil asfalt en vrij liggende fiets-

paden als “genoegdoening” voor mogelijke onveilige situaties aan de Eendenparkweg/ 

Fazantlaan en als versterking van de recreatieve opwaardering van het gebied zijn volgens 

de BTV in het geheel NIET nodig. Dit in tegenstelling tot wat het College beweert in de 

Zienswijzenota n.l.:  dat de aanpassingen conform de wens is van de bewoners. Ook dit is 

weer volstrekt onjuiste informatie. Voor de bewoners hoeven er helemaal geen fietspaden en 

een bredere weg te komen als er géén ontsluitingsweg komt! 

 

Het College heeft in een rapport, de Variantenstudie Ontsluitingsstructuur Tonselse Veld 

drie alternatieve ontsluitingsmanieren laten onderzoeken: 

1. De ontsluiting via de huidige weg op de N303. 

2. De ontsluiting via de Eendenparkweg. 

3. Een combinatie van 1 en 2 eventueel met bv. eenrichtingsverkeer. 

Met als doel het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag: 

a) zijn de verkeerstoenames van huidige en toekomstige functies in het bestemmingsplan 

acceptabel gelet op de diverse belangen en  

b) welke ontsluitingsvariant scoort daarbij het hoogst. 

 

Uitgangspunt in de bovenstaande onderzoeksvraag is de toename van het verkeer met  

inbegrip van de uitbreidingen van de bedrijven. Men gaat per definitie uit van uitbreiding 

van de 5 bedrijven en dat is volgens de BTV een verkeerd uitgangspunt. Tevens gaat men in 

de variant van aansluiting op de N303 ook uit van clustering van al het verkeer van de 5 be-

drijven op één in- en uitrit, die hoort bij Harderwijkerweg nr. 134 en 132. In de huidige 

praktijk wordt die weg echter alleen maar gebruikt door de bedrijven op nr. 132 en 134. De 

andere bedrijven (136 en 138) hebben hun eigen in- en uitritten.  

 

Met andere woorden als het College de varianten écht objectief had laten onderzoeken, dan 

had men twee onderzoeksvragen er aan toe moeten toevoegen nl  

a) wat is de verkeersintensiteit in de situatie van het huidige gebruik van alle 4 bestaande 

in– en uitritten én huidige gebruik (de 0-situatie) en   

b) wat is het effect in de situatie van het huidige gebruik van alle 4 de bestaande in- en 

uitritten bij uitbreiding van de bedrijven en dus verhoging van de verkeersintensiteit. 

 

Het College gaat echter ook hier weer uit van doelredeneringen en van onjuiste feiten en laat 

alleen maar uitzoeken wat zij zélf wil. Het College licht hiermee ook de Gemeenteraad wéér 

niet volledig in.   

 

Ondanks dit incomplete onderzoek is ook de keuze van het College voor de voorkeurs- 

variant niet onomstreden. In variant 1 (ontsluiting via de huidige weg bij nr. 136) wordt nl. 

aangegeven (zie blz. 15 van de Variantenstudie), dat het autoverkeer vanuit het noorden en 

het zuiden richting de toegangsweg geen belemmering in de doorstroming op/van de N303 

veroorzaakt. Deze conclusie zal dus ook geldig zijn als men de huidige in- en uitritten bij 

alle 5 bedrijven handhaaft.  
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De belemmering in variant 1 zit ‘m alleen in de wachttijd die kan (let wel!) oplopen tot 60 

seconden! van het verkeer van de 5 bedrijven voordat ze de N303 op kunnen. Een effect, dat 

volgens de BTV de 5 bedrijven maar moeten accepteren! Zo niet dan moet de uitbreiding van 

bedrijvigheid maar worden teruggedraaid. 

De overige bevindingen (breedte van de weg, bermverharding en zicht op de kruising met 

N303) zijn van technische aard en volgens de BTV ondergeschikt. Het onderzoeksbureau 

geeft zelf ook aan, dat de genoemde toegangsweg bij nr 136 op te waarderen is. De overige 

onderdelen van de conclusie zijn derhalve niet meer van toepassing. Het ruimtebeslag is een 

zaak voor de eigenaren van de 5 bedrijven zelf en net zoals de kosten.  

 

De BTV is van mening, dat ontsluiting van de bedrijven of via een opgewaardeerde versie van 

de huidige weg bij nr. 134 of via de huidige in- en uitritten van de bedrijven gewoon kan 

blijven plaatsvinden. De kosten zijn uiteraard voor rekening van de bedrijven zelf.  

Variant 2, heeft geen enkel draagvlak bij de bewoners en gebruikers in het gebied plus het 

kost onnodig veel maatschappelijk geld, nl € 1.600.000 miljoen. De BTV vindt, dat dit geld 

voor heel andere én betere doeleinden in de gemeente gebruikt kan worden.  

 

Het argument, dat het past in de versterking van het toeristisch fietspadenplan, wordt er 

met de haren bijgesleept en is grote onzin! Op ca. 50 – 100 meter afstand tussen de Een-

denparkweg en De Haspel) in de daar gelegen groenstrook de Laman trip, ligt al jaren een 

mooi fietspad, dat een rechtstreekse verbinding heeft en uitkomt op het fietsknooppunten-

netwerk (tussen de knooppunten 50 en 77) van de Veluwe.  

Het voorgestelde “stille” asfalt en de vrij liggende fietspaden eindigen overigens ook op de 

hoek van de Eendenparkweg met de Fazantlaan dus van “versterking van het toeristische 

fietspaden netwerk” geldt maar voor een paar honderd meter en daarvan is dus helemaal 

géén sprake.  

 

Het College geeft verder als argument van de vrij liggende fietspaden aan, dat men hiermee 

een recreatieve opwaardering (met een verbreding van het wegprofiel van 5 naar 11 meter!) 

aan het gebied wil geven in het kader van Vitale vakantieparken. Dit argument is onbegrij-

pelijk: want tegelijkertijd maakt het College in het kader van Vitale Vakantieparken in de 

nota Toekomstvisie van de Verblijfsrecreatie in Ermelo voor het overgrote deel van het ge-

bied, waar de vrij liggende fietspaden zijn geprojecteerd, de weg vrij voor transformatie naar 

juist heel andere functies dan recreatieparken, die het nu zijn!! 

 

 

14. 

 

Fietspaden zijn 

ook in tegen-

spraak met de 

Beeldkwaliteits-

paragraaf 

van het ontwerp 

bestemmingsplan 

 

 

De aanpassing en verbreding van de Eendenparkweg met fietspaden e.d. is ook in tegen-

spraak met de Beeldkwaliteitsparagraaf van het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse veld 

2014 zelf waarin staat dat: “De Eendenparkweg een fraai profiel heeft bestaand uit een 5 

meter brede asfaltweg met aan beide zijden een brede berm van ca. 6 meter met een  

strooiing van verschillende soorten bomen veelal eiken, berken, dennen 1 of meerstammig.         

De weg vormt hiermee een mooie overgang tussen bos en het bebouwde karakter aan de 

Harderwijkerweg. Het beeld met de beide bermen moet worden behouden en waar mogelijk 

versterkt. De continuïteit van het beeld is belangrijk”.  

Het College trekt zich ook hier weer niets van aan en zegt dat de ca 200 extra vrachtwagens 

en 900 extra auto’s “er gewoon bij kunnen”, en spendeert heel veel gemeenschapsgeld voor 

compenserende maatregelen, kapt tientallen bomen en verandert het aanzien en het beeld 

van de Eendenparkweg en vergeet daarnaast ook nog gemakshalve de voorzieningen voor 

voetgangers en de paardrijders van de vier hier gevestigde manege’s. 
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15. 

 

Fundamentele 

herstructurering 

van Eendenpark-

weg en Fazantlaan 

volgens 5 princi-

pes van Duurzaam 

Veilig en de kos-

ten daarvan  

dienen gedragen 

te worden door de 

eigenaren van de 

bedrijven aan de 

Harderwijkerweg 

 

 

 

Als er in weerwil van de vele argumenten TEGEN uiteindelijk toch gekozen gaat worden vóór 

een ontsluitingsweg dan dienen de Eendenparkweg en Fazantlaan ingericht te worden vol-

gens de 5 principes van Duurzaam Veilig4. Momenteel is de verkeersbelasting op de Een-

denparkweg ca. 2400 – 2500 motorvoertuigen per dag. Door de toename met ca 200 

vrachtwagens en 900 auto’s wordt de verkeersbelasting dus ca. 3500 – 3600 motorvoer- 

tuigen per dag. 

De BTV vindt, dat de kosten van de herstructurering van de beide wegen NIET ten laste mo-

gen komen van de gemeente (en dus de burgers van Ermelo), maar gedragen dienen te wor-

den als “gevolgkosten” door de 5 eigenaren die er ontegenzeggelijk de oorzaak van zijn dat 

deze maatregelen voor de veiligheid nodig zijn. De goedkope agrarische grond, waarop 

deze bedrijven zijn ontstaan, krijgt nl. een bedrijfsbestemming, dus op basis van het profijt-

beginsel ligt een dergelijk kostenverhaal voor de aanpassingen aan de weg en de fietspaden 

ed., voor de hand. 

 

De factsheets van de SWOV5· en documentatie op de website van CROW6 met talloze Ont-

werpwijzers zoals t.a.v. het recreatief fietsverkeer leert dat de aard, de homogeniteit en de 

intensiteit van het verkeer in de nieuwe situatie fundamenteel anders wordt. De Fazantlaan 

en de Eendenparkweg hebben nu een heel andere omgevingsfunctie, nl wegen uitsluitend 

voor bestemmingsverkeer.  

Zij dienen in dat geval grondig te worden geherstructureerd vanwege de verplichte menging 

van veel verschillende weggebruikers zoals auto’s met caravans, recreatief verkeer, motoren, 

fietsers, wandelaars, paardrijders, schoolgaande kinderen, bestemmingsverkeer voor  

bungalowparken, woonbestemmingsverkeer mét het (zwaar) transportvrachtverkeer richting 

de bedrijven aan de Harderwijkerweg en de Haspel.  

Dat betekent een herinrichting van de beide wegen met lagere snelheden door snelheid 

remmende voorzieningen, fietsstroken of vrij liggende fietspaden, ruiter- en wandelpaden, 

obstakel vrije bermen van 2,5 meter, voorrangsplateau op de ontsluitingsweg met de  

Eendenparkweg en tevens goede verbindingen met de Strokel en het gedeelte van de  

Eendenparkweg waar het wegprofiel weer van 11 meter naar 5 meter gaat.  

Kortom het karakter van de weg zal fundamenteel veranderen. Ook speelt nog mee de onze-

kerheid van een eventuele aankoop van gronden aan de noordzijde van de Eendenparkweg 

omdat daar de bermen veel te smal zijn voor een verbreding van wegprofiel. 

 

Op welke wijze in dit geval voldaan wordt aan deze randvoorwaarden kan door ons niet wor-

den getoetst, omdat dit onderdeel van de Variantenstudie “vertrouwelijk ter inzage ligt bij de 

griffie en niet in te zien is voor burgers of de BTV. 

  

 

16. 

 

Andere keuzes 

van College zijn 

mogelijk tegen 

véél lagere kosten 

 

Volgens de BTV heeft het College de mogelijkheid om andere keuzes te maken tegen véél 

lagere maatschappelijke kosten en het wél passend te maken aan de Harderwijkerweg, nl:  

a) de situatie zo te laten als deze nu is en bij de uitwerking van de plannen bij en door de 

initiatiefnemers de randvoorwaarde op te leggen, dat NIET mag worden uitgebreid of  

alleen maar zodanig en zover, dat de huidige individuele in- en uitgang aan de Harder-

wijkerweg in gebruik blijft of 

                                                             
4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_Veilig 

5 http://www.swov.nl/NL/Research/factsheets.htm 

6 CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer, 

www.crow.nl 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_Veilig
http://www.swov.nl/NL/Research/factsheets.htm
http://www.crow.nl/
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Voorlopig advies 

Veilig Verkeer Ne-

derland: “kies 

vanuit een (vrij-

wel) gelijke veilig-

heidsbeoordeling 

voor het ontslui-

ten van de bedrij-

ven op de hoofd-

structuur” 

b) alle huidige aansluitingen van de desbetreffende bedrijven op de Harderwijkerweg laten 

vervallen en er één over te laten. Het dus zo laten maken, dat op de terreinen van de be-

drijven het verkeer zodanig bij elkaar komt, dat er nog maar één aansluiting op de  

Harderwijkerweg nodig is. Deze éne ontsluiting is rand voorwaardelijk voor de uitbrei-

dingsmogelijkheden van de initiatiefnemers. Dit komt, volgens de BTV, overeen met de 

wens van de Provincie voor minder uitritten. Er zijn momenteel twee uitritten die zich nu 

al prima lenen voor een combinatie-uitrit: namelijk de twee naast elkaar liggende uitrit-

ten aan de Harderwijkerweg nr. 134 en 136 of 

c) het eerste alternatief van de BTV uit te werken (deels variant b hierboven) en in overleg 

met de provincie een ovale rotonde aan te leggen in het gebied tussen de Kalkoenweg 

en de Harderwijkerweg. Dit is ook goedkoper dan alle aanpassingen aan de Eendenpark-

weg en de Fazantlaan of 

d) Het tweede alternatief van de BTV uit te werken nl. het verkeer van de vier nummers aan 

de Harderwijkerweg via een éénrichtingsparallel- of ventweg op eigen grond van de on-

dernemers af te voeren en aan laten sluiten op de N303. 

 

De BTV kiest nadrukkelijk voor optie a en zo nodig voor b en vervolgens voor c of d. 

 

In december 2015 heeft de BTV de hiervoor genoemde alternatieven voorgelegd aan Veilig 

Verkeer Nederland en om hun deskundigenadvies gevraagd. Hoewel het advies nog niet de-

finitief is door het ontbreken van het definitieve plan van de gemeente, gaat de verkeers-

kundig consulent van Veilig Verkeer Nederland er in zijn rapportage van januari 2016 van uit 

dat “eerst gekeken moet worden naar de mogelijkheden het bedrijvengebied zo rechtstreeks 

mogelijk te ontsluiten op de hoofdstructuur. Dit zou kunnen door het aanleggen van een 

parallelbaan langs de Harderwijkerweg. [..] Een dergelijke weg zou in één richting moeten 

worden opengesteld.  

Door de kort bij elkaar liggende rotondes van de aansluiting van de Eendenparkweg en de 

Fazantlaan is het mogelijk linksaf slaan naar en vanaf de N303 te verbieden c.q. via een ver-

hoogde middenberm dit onmogelijk te maken. Dit zou de verkeersveiligheid ten goede ko-

men. […] Dat aanleg van een parallelweg betekent, dat gronden moeten worden verworven 

is een nadeel, maar rechtvaardigt geen principiële afwijzing.  

Het alternatief wordt door de gemeente geboden door de aanleg van vrij liggende fietspaden 

langs de Eendenparkweg en de Fazantlaan, waarbij dan wel wordt afgeweken van het uit-

gangspunt om de bedrijven zo rechtstreeks mogelijk te leiden naar de hoofdverkeersstruc-

tuur. Het beoordelen van een dergelijk plan is lastig, zo niet onmogelijk, als een uitgewerkt 

plan nog ontbreekt. Pas bij een concreet plan kunnen voor- en nadelen duidelijk worden en 

kan er een afweging worden gemaakt met die van de parallelweg. Bij (vrijwel) gelijke veilig-

heidsbeoordeling dient wel de voorkeur uit te gaan naar de parallelweg vanwege het te han-

teren uitgangspunt het woon- en recreatiegebied te beschermen tegen onnodig (vracht)ver-

keer. 

Tot zover het voorlopig advies van VVN dat ook door VVN besproken is met de gemeente. 

Het advies treft u aan op www.tonselseveld.nl.  

De BTV vindt, dat er veel te veel onzekerheden kleven aan de verkeersveiligheidsaspecten 

van het grote aantal extra verkeersbewegingen in een gebied, dat daar helemaal niet voor 

bestemd is. Zeker vrachtauto’s horen niet in een woon- en recreatiegebied thuis. 

Gekozen dient te worden voor het handhaven van de in- en uitritten op de Harderwijkerweg 

en dus geen of minder uitbreiding van de bedrijven.” 

 

 

 

http://www.tonselseveld.nl/
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17. 

Geen objectief 

onderzoek naar 

alternatieven en 

geen afweging 

m.b.t. de belan-

gen van de bewo-

ners/recreanten  

 

Het College doet geen objectief onderzoek naar of toetst de ingebrachte alternatieven van 

de BTV met betrekking tot de aansluitingen van de bedrijven aan de Harderwijkerweg. Zij 

geeft ook geen afweging van belangen tussen de belangen van die vijf bedrijven aan de Har-

derwijkerweg, die gaan uitwegen naar de Eendenparkweg én de belangen van de honderden 

bewoners en recreanten, die daar wonen en/of recreëren/verblijven. 

 

 

 

 

18. 

 

Feitelijk bijna 

1400 % hogere 

stikstofbelasting 

in het gebied 

i.p.v. lager 

 

 

Last but not least stijgt volgens de Natuurtoets de stikstofoxidedepositie (NOx) in het ge-

bied met 1380 % (van 89 kg/j tot 1318 kg/j) door de uitbreiding van de bedrijvigheid en de 

woningen. Stikstof zorgt zoals bekend voor verzuring van het milieu en is schadelijk voor 

luchtwegen van mens en dier en tast de ozonlaag aan. En dat in een recreatiegebied!  

Weliswaar wordt er in de plannen in zijn totaliteit rekening gehouden met een stikstofdepo-

sitieafname, maar dat is fictie. Een tweetal eigenaren van agrarische bedrijven leveren  

terecht hun stalemissievergunning (ammoniak uit eenden en varkensstallen) in. Één eigenaar 

is al meer dan 10 jaar niet meer als zodanig actief is en een andere eigenaar heeft, sinds hij 

ruim 10 jaar geleden eigenaar werd, nooit een dergelijk bedrijf uitgeoefend.  

In de beeldvorming en boekhoudkundig wordt net gedaan of er sprake is van een verminde-

ring, maar feitelijk wordt de stikstofbelasting (NOx) in het gebied substantieel verhoogd, 

terwijl alleen de ammoniakbelasting (NH3) en dan alleen nog maar boekhoudkundig, af-

neemt. En dat vlak tegen Natura2000 aan en in een woon- en recreatiegebied! 

 

  

Toelichting op de inhoudelijke argumenten t.a.v. de uitbreiding van 

 camping De Haeghehorst en het aanleggen van een nieuw parkeerterrein 

op de hoek Harderwijkerweg/Fazantlaan 

 

 

19. 

 

Uitbreiding zon-

der deugdelijke 

belangenafweging 

in Natura2000 en 

ten koste van 

honderden bewo-

ners in het gebied 

 

 

De BTV stelt vast, dat de (door het College) gewenste uitbreiding van De Haeghehorst plaats 

vindt in een bos- en natuurgebied, dat al sinds decennia deel uitmaakt van het  

Centraal Veluws Massief / de Ecologische Hoofd Structuur en sinds 2014 van het Gelders 

Natuur Netwerk. Honderden eigenaren en recreanten van recreatiebungalows en de bewo-

ners in het Tonselse Veld hebben aan de Eendenparkweg en Fazantlaan onroerend goed  

gekocht en zijn daar komen wonen en recreëren met de wetenschap tegenover een onaan-

tastbaar bos- en natuurgebied te wonen en te verblijven.  

Ze willen hiervan genieten, in kunnen wandelen, en natuurlijk de mooie flora, de vaste  

roedel edelherten, de reeën, de zwijnen en de andere fauna blijven zien, ervaren en beleven.  

De uitbreiding van De Haeghehorst met 30.000 m2 in dit natuurgebied gaat dit, zónder 

deugdelijke afweging van belangen, beperken. 

 

 

20. 

 

Bewust onjuist 

handelen van het 

College richting 

 

Er vindt geen toetsing aan de Omgevingsverordening Gelderland plaats, omdat het College 

van B en W van Ermelo tegenover de provincie Gelderland bewust onjuist heeft gehandeld.  

In 2013 bij de totstandkoming van de Omgevingsverordening Gelderland heeft het College 

de Provincie Gelderland nl verzocht om het bosgebied waar de uitbreiding van  
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de Provincie Gel-

derland met als 

gevolg géén 

rechtsbescher-

mingsmogelijk-

heden bewoners 

t.a.v. toetsing 

Omgevingsveror-

dening Gelderland 

 

De Haeghehorst moest gaan plaatsvinden, uit het Gelders Natuur Netwerk (GNN) te halen 

“ter voorbereiding op mogelijke toekomstige ontwikkelingen”. Zie onder Wob-verzoek Pro-

vincie Gelderland de brief van 18 maart 2015 op de website www.tonselseveld.nl. 

Dit is feitelijk een volstrekt onjuiste wijze van handelen van het College: dit gebied behoort 

al tientallen jaren tot het Veluws Massief (= Gelders Natuur Netwerk) en had dat ook moeten 

blijven! De Provincie heeft op basis van deze informatie dit gedeelte van het natuur- en  

bosgebied, (overigens ook nog in strijd met haar eigen beleid) uit het GNN gehaald. Hier-

door zijn de regels van de Omgevingsverordening Gelderland niet meer van toepassing en 

wordt er fijntjes in de Zienswijzenota van het College gesteld dat: “het areaal van het GNN 

niet wordt aangetast”. Ook in de gewijzigde Natuurtoets (blz. 11) wordt expliciet vermeld 

dat het uitbreidingsgebied voor De Haeghehorst niet valt onder het GNN. Dat klopt, want het 

is er op een slinkse manier vroegtijdig uitgehaald!  

 

Het College houdt zich niet aan de regels die voor iedereen gelden! De rechtsbeschermings-

mogelijkheden van de burgers in dit gebied zijn hiermee op een uiterst laakbare en onjuiste 

manier te niet gedaan.  

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

Precedentwerking 

t.o.v. andere re-

creatieonderne-

mingen en ver-

pachting tegen 

weggeefprijs 

 

 

De BTV vindt, dat er naast het feit dat er onvoldoende juridische argumenten zijn ook uit het 

oogpunt van precedentwerking een ontwikkeling als deze niet moet worden toegestaan.  

De Haeghehorst valt net als alle andere recreatieondernemingen, -bedrijven en -terreinen in  

Ermelo onder het “paraplubestemmingsplan Recreatieterreinen”.  

Dit bestemmingsplan is enkele jaren geleden opnieuw vastgesteld. Uitbreidingsvoorstellen 

als bij De Haeghehorst dienen integraal en in onderlinge samenhang met alle wensen van 

andere recreatieterreinen te worden beoordeeld.  

 

Er zijn voor De Haeghehorst in het gebied Fazantlaan, Eendenparkweg en Harderwijkerweg 

alternatieve uitbreidingsmogelijkheden (dat ook nog veel beter past in de Structuurvisie) en 

zo niet, dan dient deze ondernemer zich voor zijn uitbreidingswensen te richten op andere 

locaties.  

 

De gemeente participeert in het Vitale Vakantieparken project van de Regio Noord-Veluwe 

en heeft recent de Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie en de Toekomstvisie op de verblijfs- 

recreatie in Ermelo vastgesteld. Daarin worden tal van kwaliteitsverbeterende instrumenten 

benoemd om de verblijfsrecreatieve sector actief te ondersteunen. 

De BTV vindt, dat De Haeghehorst net als alle andere ondernemers daarin dient mee te 

doen. Met andere woorden géén precedentwerking! 

 

Camping De Haeghehorst pacht het huidige bedrijf (ca. 5 ha) van de gemeente voor de jaar-

lijkse prijs van € 1808 (prijspeil 2004) per 10.000 m2 en de BTV vindt dit economisch gezien 

een weggeefprijs voor 5 ha gemeentegrond met een Recreatiebestemming. Volgens de BTV 

is er sprake van impliciete gemeentelijke subsidiëring. De BTV is fel tegen het onnodig  

verkwanselen van nóg meer natuur- en gemeentegrond in het Tonselse Veld voor uitsluitend 

de belangen van één recreatie-ondernemer. 

In de Zienswijzenota blz. 92 komt het college niet verder dan de uitspraak: “Er is geen 

sprake van subsidiëring”. Van enige onderbouwing t.a.v. de eventuele reële waarde van ver-

pachting van recreatiegrond is weer geen enkele sprake. 

 

  

 

http://www.tonselseveld.nl/
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22. 

 

Géén toetsbare 

afweging van be-

langen of argu-

menten waarom 

de uitbreiding van 

één bedrijf nodig 

is ten koste van 

de belangen van 

zoveel bewoners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Haeghehorst 

heeft parkeer-

alternatieven op 

eigen terrein be-

schikbaar 

 

De BTV vindt verder, dat er nergens in het Ontwerpbestemmingsplan sprake is van duide-

lijke, concrete en steekhoudende argumentatie en/of een afweging van belangen en/of al-

ternatieventoetsing waarom de uitbreiding van De Haeghehorst, ten koste van de natuur én 

van honderden andere bewoners in en gebruikers van het gebied, noodzakelijk is.  

Dat is ook logisch, want uit onderzoek van de BTV is gebleken dat er helemaal geen  

concrete aanvraag of plan voor uitbreiding van De Haeghehorst is ingediend bij het College!  

Het College borduurt voort op wensen van De Haeghehorst uit het Groei- en Krimpbeleid-

tijdperk (2011) waarbij destijds onomstotelijk vast kwam te staan dat die destijds niet  

gerealiseerd konden worden. 

Pas in januari 2016 blijkt uit de Zienswijzenota (blz. 39), dat naast de gestelde belangrijke 

rol voor de lokale economie, (dat voor elk ander bedrijf in Ermelo ook geldt) dat er  

uitsluitend bedrijfseconomische redenen zijn die het voor De Haeghehorst “noodzakelijk”  

maken om uit te breiden. Er wordt verder ook nergens gesproken over innovatieve of duur-

zaamheidsinitiatieven, die De Haeghehorst wil ontwikkelen of van een duidelijk bedrijfsplan 

op basis waarvan de uitbreiding gaat plaatsvinden. 

Hiermee wordt “pijnlijk” duidelijk gemaakt, dat de overigens niet toetsbare en uitsluitend 

bedrijfseconomische motieven van De Haeghehorst door dit College belangrijker worden  

gevonden dan de belangen van de natuur én van honderden andere bewoners en gebruikers 

van het gebied. Het College geeft (in de pers) aan: “Wij gunnen het de camping”.  

Sinds wanneer is dát een geldige reden voor een publiek orgaan als het college van B en W 

van Ermelo? 

 

Al jaren klagen de buurtbewoners van de Fazantlaan over de overlast van geparkeerde auto’s 

van bezoekend en incheckend verkeer van De Haeghehorst en de onveilige situaties die 

daaruit voortvloeien.  

Zowel de gemeente als de eigenaren van de camping wilden de afgelopen jaren dit probleem 

niet oplossen, terwijl de gemeentelijke Parkeernota en parkeernormen ook voor deze onder-

neming in de huidige situatie gelden. 

De voorgestelde uitbreiding maakt het probleem van overlast en onveiligheid alleen maar 

groter. Ook al is er in de plannen voorzien in het maken van een bezoekersparkeerplaats: 

ten koste van een stuk bos van 4157 m2 (óók dit is wéér gemeentegrond) op de hoek van de 

Fazantlaan met de Harderwijkerweg. Óók hier is weer een alternatieve oplossing: De  

Haeghehorst zal zoals iedere ondernemer zélf op eigen grond voorzieningen moeten treffen 

zonder dat het ten koste moet gaan van gemeentelijk natuurgebied. 

 

 

23. 

 

De Natuurbe-

schermingswet- 

vergunning én de  

Natuurcompen- 

satie moet zijn 

geregeld vooraf-

gaand aan vast-

stelling van het 

bestemmingsplan 

 

 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) geeft naar de mening van de BTV geen basis om de 

uitbreiding mogelijk te maken. Sinds januari 2015 loopt een vergunningsprocedure en pas 

op 10 december 2015 is deze ter openbare inzage gelegd. Verschillende deelnemers uit de 

BTV hebben inmiddels gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

Of de Natuurbeschermingswetvergunning kan en zal worden afgegeven, is dus nog helemaal 

niet zeker. Het feit, dat het College in de Zienswijzenota daar “gretig” op vooruit loopt, is 

naar de mening van de BTV misplaatst. 

 

De BTV vindt overigens, dat de verhoogde stikstofemissies van zowel de extra verkeersdruk 

door de uitbreiding van de bedrijven (zie onze argumenten bij de ontsluitingsweg) plus die 

van de uitbreiding van De Haeghehorst in de Natuurbeschermingswetvergunning gecumu-

leerd beoordeeld dienen te worden. Dat gebeurt nu NIET.  
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Aangezien de procedure nog niet is afgehandeld, is de zekerheid dat de natuurwaarden in 

het Natura2000-gebied niet worden aangetast er niet en dus kan het bestemmingsplan ook 

juridisch gezien niet worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Verder is het zo, dat als sprake is van natuur- en boscompensatie conform de Nbw, deze 

volgens de wet feitelijk moet zijn gerealiseerd bij de vaststelling van het nieuwe bestem-

mingsplan Tonselse Veld in een nieuw aan te leggen natuur- en/of bosgebied7. Ook daar is 

hier geen enkele sprake van. Ook om deze laatste reden is vaststelling van het bestem-

mingsplan niet mogelijk. 

 

 

24. 

 

Geen toetsing aan 

Ladder duurzame 

verstedelijking en 

strijd met het  

eigen beleid in 

Toekomstvisie op 

de verblijfs- 

recreatie 

 

 

Er is met betrekking tot de uitbreiding van het verblijfsrecreatieterrein van camping De 

Haeghehorst geen enkele toetsing aan de principes van de Ladder duurzame verstedelijking 

toegepast. In de Zienswijzenota stelt het College dat dát niet nodig is. In de recent vastge-

stelde Toekomstvisie op de Verblijfsrecreatie in Ermelo8 (7.2 op pagina 45) wordt daarente-

gen echter over criteria, die gebruikt worden bij het afwegen van uitbreidingswensen van 

verblijfsrecreatieterreinen het volgende gezegd: 

a) Kan de uitbreidingsbehoefte gevonden worden binnen de grenzen van het huidige park, 

bijvoorbeeld door verdichting of sanering? 

b) Kan de uitbreidingsbehoefte gevonden worden door samenwerking met of overname 

van aangrenzende parken? 

c) Kan de uitbreidingsbehoefte gevonden worden op overige (over te nemen) parken in  

andere recreatieve clusters? 

d) Kan de uitbreidingsbehoefte gevonden worden op aangrenzend of elders liggend  

agrarisch terrein? 

 

Het College geeft in de Toekomstvisie zelf aan, dat pas als bovenstaande vier vragen van de 

Ladder allen met “nee” worden beantwoord een mogelijke uitbreiding in natuur/bosareaal 

een serieuze optie is.  

Naar de mening van de BTV kunnen de vragen niet allemaal met “nee” worden beantwoord. 

M.a.w. op basis van de eigen visie van de gemeente is deze uitbreiding, nog los van onze 

andere eerdergenoemde argumenten, NIET aan de orde. 

De BTV vraagt zich af waarom deze randvoorwaarden wél gelden voor andere recreatie- 

ondernemers in Ermelo en niet voor De Haeghehorst? Hier is sprake van willekeur en weer 

van precedentwerking! 

 

 

25. 

 

Eenzijdige fixatie 

op economische 

belangen zonder 

onderbouwing 

i.p.v. op leefbaar-

heid bewoners én 

natuur 

 

Het College maakt zichtbaar, dat zij enkel en alleen een focus heeft op de economische – en 

werkgelegenheidsbelangen. Het vergelijken van deze belangen ten opzichte van de belangen 

die de BTV voorstaat, vindt op geen enkele manier plaats. De focus op de eerst genoemde 

belangen blijft ook nog alleen bij woorden en wordt NIET onderbouwd door onderzoeken of 

door te feiten die vergeleken kunnen worden.  

Nergens geeft het College van B en W een feitelijke onderbouwing met hoeveel, bij wie en 

hoe lang een dergelijke uitbreiding van de camping of de vijf bedrijven aan de Harderwijker-

weg aan werkgelegenheidsvoordeel oplevert en wat dat maatschappelijke en individuele 

voordeel per onderneming dan wel is of wordt.  

                                                             
7 Richtlijnen compensatie Natuur en Bos Provincie Gelderland en Ruimtelijk beleid van de Natuur art 2.7.1. Provincie Gelderland. 

8 Vitale Vakantieparken, Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo december 2015 en besproken in de raads-

vergadering van 21 januari 2016. 
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 Dit terwijl ten aanzien van de camping, ook volgens het recente Trendrapport Toerisme Re-

creatie en Vrije Tijd9, blijkt dat de vraag naar kampeervakanties al sinds jaren daalt.  

M.a.w. in een dalende markt en zonder objectiveerbare onderbouwing en garanties, blijft het 

bij intenties en symboolpolitiek en gaat het dus nodeloos en ongefundeerd ten koste van de 

leefbaarheid van honderden bewoners en de belangen van de natuur! 

 

  

Slotbeschouwing 

 

 

26. 

 

Het College heeft 

zich vastgedraaid 

en heeft alleen 

maar oog voor de 

economische  

belangen van 

slechts enkele  

ondernemers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het College zet 

“de aap op de 

schouders” van de 

raad en neemt 

niet zijn eigen 

verantwoordelijk-

heid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het proces met betrekking tot de ontsluitingsweg en de uitbreiding van camping  

De Haeghehorst kenmerkt zich door doelredeneringen en een continu achterwege laten van 

het afwegen van alle belangen in het Tonselse Veld. 

 

Het College van B en W laat zien, dat zij zich heeft vastgedraaid in haar eigen beleids- en  

besluitvormingstrechter (tunnelvisie) door zich gedurende het totstandkomingsproces van 

het Ontwerpbestemmingsplan alleen maar bezig te houden met het conveniëren van de  

(bedrijfs)economische belangen van de ondernemers en zich niet te houden aan de kaders 

en uitgangspunten van de Structuurvisie 2015, het Projectplan Tonselse Veld en het  

algemeen belang. Het College heeft géén toetsmomenten ingebouwd om te sonderen of de 

gewenste richting en uitkomsten ook op politiek-bestuurlijk én maatschappelijk draagvlak 

konden rekenen. Toen vervolgens na de ter inzage legging op basis van de zienswijzen 

bleek, dat er maatschappelijk draagvlak voor de plannen ontbrak is men in dezelfde context 

blijven denken en in de “reparatiestand” gaan staan.  

Het College is stug binnenkamers door blijven werken, heeft niet “de luiken open gegooid” 

en de dialoog gezocht met alle partijen en gekeken “wat is er aan de hand”, “welke afslag 

hebben wij gemist” en “wat kunnen we anders doen”. Nee, het College is in de reparatiere-

flex geschoten en gaat verwoed en véél te lang door op de reeds ingeslagen weg.  

Het College heeft zich krampachtig vastgebeten in en vastgehouden aan de tot dan toe ge-

hanteerde werkwijze. Het College zocht bevestiging o.a. bij partijpolitieke collega-bestuur-

ders van GS van de provincie Gelderland, men liet een extra verkeersonderzoek doen ter be-

vestiging van het eigen wensdenken zonder dat inhoudelijk te delen met de betrokken be-

woners, men formuleert doelredeneringen, en benoemt gelegenheidsargumenten en  

vervolgens zet het College “de aap op de schouders” van het eindverantwoordelijke orgaan, 

de Gemeenteraad met de woorden: “de Raad moet het maar zeggen”. Is dat “besturen”? 

 

Waarom is dit College niet “verstandig” genoeg om andere (politieke) keuzes te maken, die 

wél op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen en zegt men niet simpelweg tegen de  

betrokken ondernemers: “Het moet toch anders”. En waarom neemt het College niet op  

eigen initiatief de beslissing om iets NIET te doen of meer tijd te nemen om alternatieven 

verder te onderzoeken?  

Het College kan nl. de plannen wel bijstellen maar dat heeft uiteraard consequenties.  

Het huiswerk moet m.b.t. bijvoorbeeld de alternatieven voor de ontsluiting van de bedrijven 

aan de Harderwijkerweg en de anterieure overeenkomsten die al zijn gesloten met de  

ondernemers, worden herzien.  

 

                                                             
9 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/publicaties/archief/2015/trendrapport-toerisme-recrea-

tie-en-vrije-tijd-2015.htm 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/publicaties/archief/2015/trendrapport-toerisme-recreatie-en-vrije-tijd-2015.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/publicaties/archief/2015/trendrapport-toerisme-recreatie-en-vrije-tijd-2015.htm
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Moet de raad haar 

verantwoordelijk-

heid nemen en het 

College terug-

fluiten? 

 

Juist deze bijstelling wil het College niet, althans dat laat zij absoluut niet merken.  

De houdbaarheidsdatum van de planvorming m.b.t. de ontsluitingsweg en de uitbreiding 

van de camping De Haeghehorst is reeds lang overschreden! 

 

Weegt het luisteren naar de belangen van een groot deel van de bewoners op tegen de angst 

voor gezichts- (of politiek) prestigeverlies? Waarom heeft het College geen oog voor de  

realiteit en houdt men rigide vast aan de ingezette koers en zet het College opeens in  

januari 2016  € 1.600.000 Euro’s in voor compenserende verkeersmaatregelen waar begin 

december 2015 tijdens een informatiebijeenkomst nog helemaal geen sprake van was en 

waar niemand in het Tonselse Veld echt behoefte aan heeft zolang de ontsluitingsweg er 

niet komt?  

Het College moet simpelweg stoppen met deze verkwisting van maatschappelijk geld en ge-

woon terug naar de overlegtafel en in gesprek gaan met alle partijen: inclusief de bewoners!  

 

Of wordt het Ontwerpbestemmingsplan Tonselse Veld het zoveelste voorbeeld van “partij- 

politiek doordrukbeleid” en wordt er NIET gekeken naar het maatschappelijk draagvlak?  

Terwijl dat laatste toch de democratische legitimiteit hoort te zijn van dit College!  

Of wil dit College alleen maar teruggefloten worden door de Gemeenteraad, zodat “de 

schuld” daaraan gegeven kan worden?  

 

Het is overduidelijk: de Gemeenteraad moet aan haar eindverantwoordelijkheid inhoud 

geven en het College richting geven.  

 

  

Hoe nu verder? 
 

 

27. 

 

Advies aan de  

gemeenteraad van 

Ermelo  

 

De BTV stelt de Gemeenteraad van Ermelo voor om op basis van bovenstaande argumenten 

te besluiten: 

1) NIET in te stemmen met het aan- en afvoeren van het verkeer van de bedrijven aan de 

Harderwijkerweg via de voorgestelde ontsluitingsweg richting de Eendenparkweg; 

2) Het College van B en W op te dragen de huidige in- en uitritten op de N303 voor de  

bedrijven te handhaven en daarbij te bepalen dat de handhaving van deze in- en uitrit-

ten randvoorwaardelijk is voor de uitbreidingen van deze bedrijven;  

3) Camping De Haeghehorst NIET uit te laten breiden in het Natura2000-gebied en de  

eigenaren van deze camping, net als alle andere verblijfsrecreatieondernemingen op  

basis van het beleid in de Toekomstvisie op de Verblijfsrecreatie, te ondersteunen bij 

het transformeren van zogenaamde niet-vitale verblijfsrecreatieparken naar vitale  

vakantieparken.  
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