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Ermelo / Tonselse Veld, 25-01-2015 

 

Het Bestemmingsplan Tonselse Veld houdt geen rekening met de belangen van bewoners en de 
natuur. 

De gemeente Ermelo heeft het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 gepubliceerd. Op een 
aantal belangrijke punten is dit plan ondoordacht en onzorgvuldig. 

Er is een nieuwe, onnodige, ontsluitingsweg gepland tussen de Harderwijkerweg en de Eendenparkweg. Dit 
leidt tot 900 (Extra !) vrachtauto's en auto's per dag over de Eendenparkweg en de Fazantlaan. Beide 
wegen zijn hiervoor ongeschikt. De gevaren voor aanwonenden, voetgangers, ruiters en fietsers, zijn nu al 
te groot en de geluidsoverlast voor aanwonenden komt dan boven de norm te liggen. 

Camping De Haeghehorst krijgt toestemming voor uitbreiding met 30.000 m2 ten koste van natuurgebied 
dat is opgenomen in “Natura 2000, gebied Veluwe”. De uitbreiding is strijdig met het Bestemmingsplan 
Recreatieterreinen 2013. Er zijn er geen adequate maatregelen voorzien om de nu al jarenlange bestaande 
verkeers- en parkeeroverlast voor bewoners van de Fazantlaan op te lossen. 

De gemeente laat het belang van slechts enkele ondernemers voorgaan boven dat van honderden 
bewoners in het gebied. De gemeente is gelijktijdig opsteller, beoordelaar van het bestemmingsplan, 
eigenaar van de grond, inner van de pachtopbrengst en toeristenbelasting. 

Bewoners en besturen van recreatie terreinen hebben zich verenigd in de Bewonersgroep Tonselse Veld 
en verzetten zich tegen deze plannen. 

Achtergronden: 

Het Tonselse Veld is het gebied in Ermelo ingesloten door de Harderwijkerweg, Strokel, Haspel, 
Staringlaan en Jacob Catslaan. De gemeente Ermelo heeft op 17 december 2014 
een Ontwerp Bestemmingsplan voor het Tonselse Veld gepubliceerd. Voor 28 januari kan een ieder 
zijn/haar zienswijze bij de gemeente indienen. 

De twee delen van het Tonselse Veld die negatief worden beïnvloed door het plan zijn: 

1. Het gebied tussen Harderwijkerweg - Eendenparkweg – Fazantlaan, bestemd voor en in gebruik door 
voormalige agrarische bedrijven, kleinschalige industrie en bewoning. 

2. Het natuurgebied tussen Harderwijkerweg - Fazantlaan - Eendenparkweg - Staringlaan - Jacob 
Catslaan, dat deel uitmaakt van “Natura 2000, gebied Veluwe” en daarmee een beschermde status 
heeft. 

Het in 2013 goedgekeurde Bestemmingsplan Recreatieterreinen heeft ondermeer tot doel alleen 
recreatieterreinen te laten groeien die in zgn. “groeiclusters” liggen. Camping de Haeghehorst ligt daar niet 
binnen. Dat uitbreiding van deze camping nu in het Bestemmingsplan Tonselse Veld wordt opgenomen is 
vreemd en roept vele vragen op. 

Bij de voorbereiding van het ontwerp zijn er gesprekken geweest tussen de gemeente en de 
Klankbordgroep Tonselse Veld. Opvallend is dat juist de uitbreiding van de camping en aanleg van de 
ontsluitingsweg daarin nooit aan de orde zijn geweest. De bewoners en gebruikers van het Tonselseveld 
zijn overvallen door het nu voorliggende ontwerp. 

***********************************************  EINDE BERICHT  **************************************************** 

 

http://www.ermelo.nl/wonen-milieu/bestemmingsplannen_235/item/bestemmingsplan-tonselse-veld-2014_8625.html
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=6&id=n2k57
http://www.ermelo.nl/wonen-milieu/bestemmingsplannen_235/item/bestemmingsplan-recreatieterreinen-reparatieplan_5721.html

