
  

 

SAMENVATTING VISIE 

BEWONERSGROEP 

TONSELSE VELD 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ONTWERP 
BESTEMMINGSPLAN 
TONSELSE VELD 2014  
GEMEENTE ERMELO 
 
   

 



Pagina | 1  
 

SAMENVATTING 

① WAAROM DE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ER IS 

De Bewonersgroep Tonselse Veld (hierna BTV) is opgericht naar aanleiding van het op 18 december 2014 door 

de gemeente Ermelo ter inzage gelegde Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014. 

De BTV is tegen 2 onderdelen uit dit Ontwerp Bestemmingsplan, nl: 

1)      De uitbreiding van camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan 4 te Ermelo met 30.000 m2 in het  

Natura2000 gebied en het aanleggen van een nieuwe parkeerplaats op de hoek van de Fazantlaan en de 

Harderwijkerweg. 

2)      Het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van 4 bedrijven aan de Harderwijkerweg 

richting de Eendenparkweg, ter hoogte van nummer 42. 

 

② HET PROCES EN DE COMMUNICATIE 

De BTV stelt vast dat het ontwerp bestemmingsplan Tonselse Veld tot stand is gekomen zonder dat de 

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

de inhoud van het Ontwerp Bestemmingsplan. Dat blijkt overduidelijk uit de vele bezwaren (zienswijzen) die 

zijn ingediend. De gemeente heeft niet geïnvesteerd in en feitelijk inhoud gegeven aan een goede 

communicatie, ook niet ná het ter inzage leggen van het Ontwerp, met de vele honderden bewoners in het 

gebied. 

De BTV heeft een website (www.tonselseveld.nl),  een twitteraccount (https://twitter.com/Tonselseveld), 

een document met onderbouwing van de visie van de BTV, twee alternatieven met betrekking tot de 

ontsluitingsweg aangedragen, gesproken met vertegenwoordigers van de provincie Gelderland en andere 

deskundigen, verduidelijkende vragen gesteld aan het college van B en W van Ermelo, de gemeenteraad en 

alle politieke partijen ook individueel, schriftelijk en/of mondeling geïnformeerd. Daarnaast is een digitale en 

schriftelijke petitie (http://tonselseveld.petities.nl/) gestart om ondersteuning te krijgen op de doelstellingen 

van de BTV. 

③ DE VISIE VAN DE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD TEN AANZIEN VAN DE NIEUWE ONTSLUITINGSWEG 

TUSSEN HARDERWIJKERWEG EN EENDENPARKWEG 

A. De BTV vindt dat het college van B en W handelt in strijd met de eigen (beleids)uitgangspunten door een 

ontsluitingsweg op de voorgestelde wijze mogelijk te maken want: 

1. De Structuurvisie 2025 gaat nl uit van handhaving c.q. verbetering van het bestaande open 

karakter van het desbetreffende gebied. Dat gebeurt in het Ontwerp Bestemmingsplan niet, 

want er worden forse bedrijfsuitbreidingen van de illegaal ontstane bedrijven aan de 

Harderwijkerweg (richting de Fazantlaan en Eendenparkweg) voorzien. 

2. Er heeft geen kenbare toetsing plaatsgevonden aan het toetsingskader van de Ladder voor 

duurzame verstedelijking. 

3. Bij de totstandkoming van het ontwerp bestemmingsplan heeft het college aangegeven dat er 

sprake dient te zijn van  

i. versterking en behoud van het groene en toeristisch recreatieve karakter van het 

(achterliggende) gebied; 

ii. de bestemmingsplanontwikkeling geen bedreiging vormt voor de recreatieterreinen; 

iii. verkeer vanuit de woon- en werkwereld strikt van elkaar wordt gescheiden. 

Aan deze randvoorwaarden wordt niet voldaan en de verkeersdruk met 900 extra 

verkeersbewegingen per etmaal ( vrachtauto’s en auto’s) door de (uitbreiding van de) vier 

bedrijven aan de Harderwijkerweg wordt afgewenteld op de honderden bewoners aan de 

Eendenparkweg en Fazantlaan.  

http://www.tonselseveld.nl/
https://twitter.com/Tonselseveld
http://tonselseveld.petities.nl/
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De BTV heeft het college van B en W van Ermelo gevraagd om een toelichting op het aantal 

van 900 extra verkeersbewegingen (van wie en waarom), maar nog steeds niet gekregen. 

 

B. 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. De provincie wil dat alleen niet als het 

college van B en W kiest voor de grote uitbreiding van de bedrijven met het effect van 900 extra verkeers- 

bewegingen per etmaal! Als de bedrijven in het gebied zoveel “moeten” uitbreiden dan hoort dat 

volgens de BTV plaats te vinden op bedrijventerreinen binnen de gemeente of elders in de regio.  

De gemeente geeft desgevraagd (nog) geen duidelijkheid over de gehanteerde toetsingscriteria voor 

wat betreft mogelijkheden tot verplaatsing van de bedrijven naar bedrijventerreinen in de gemeente of 

regio. 

 

C. Aan de bedrijven aan de Harderwijkerweg dient volgens de BTV de randvoorwaarde opgelegd te worden, 

dat uitbreiding alleen mogelijk is voor zover de in- en uitritten aan de Harderwijkerweg gehandhaafd 

blijven. Deze randvoorwaarde wordt ook gehanteerd bij de uitbreidingen elders aan de Harderwijkerweg 

nl. bij het uitbreidingsplan in het Ontwerp Bestemmingsplan aan de Harderwijkerweg 234-242. Daar is de 

expliciete afspraak gemaakt 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.  

 

D. Een eventueel vrij liggend fietspad als “genoegdoening” voor mogelijke onveilige situaties aan de 

Eendenparkweg/Fazantlaan is volgens de BTV onnodig, maar ook onwenselijk. Niet alleen omdat het 

onnodig veel maatschappelijk geld kost dat voor heel andere doeleinden gebruikt kan worden, maar ook 

weer omdat het in tegenspraak is met de Beelkwaliteitsparagraaf 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”. 

 

E. Het college van B en W heeft de mogelijkheid om andere keuzes te maken tegen véél lagere 

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

1) De situatie zo te laten als deze 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 uitgang op de Harderwijkerweg kan worden blijven gebruikt (zie 

hierboven argument C) of 

2) 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 bedrijven het verkeer 

zodanig bij elkaar komt, dat er nog maar één aansluiting op de Harderwijkerweg nodig is. Deze éne 

ontsluiting is randvoorwaardelijk voor de uitbreidingsmogelijkheden van de initiatiefnemers. Er zijn 

momenteel twee uitritten die zich (nu al) prima lenen voor een combinatie-uitrit: namelijk de twee 

naast elkaar liggende uitritten aan de Harderwijkerweg nr. 134 en 136 of 

3) Het eerste alternatief van de BTV uit te werken (deels variant 2 hierboven) en in overleg met de 

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

Harderwijkerweg of 

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

wijkerweg via een éénrichtingsparallel- of ventweg (op eigen grond van de ondernemers) af te 

voeren en aan laten sluiten op de N302.  
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④ DE VISIE VAN DE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD TEN AANZIEN VAN DE UITBREIDING VAN CAMPING 

DE HAEGHEHORST MET 30.000 M2 EN HET AANLEGGEN VAN EEN NIEUW PARKEERTERREIN OP DE HOEK 

HARDERWIJKERWEG/FAZANTLAAN: 

A. De BTV stelt vast dat de (door de gemeente) gewenste uitbreiding van De Haeghehorst zou plaats 

moeten vinden in een bos- en natuurgebied dat al jaren 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 bewoners 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 onaantastbaar bos- en natuurgebied te verblijven. Ze willen hiervan genieten, in kunnen 

wandelen, in kunnen spelen en natuurlijk mooie flora, de vaste roedel edelherten, de reeën, de zwijnen 

en de andere fauna blijven zien, ervaren en beleven. Uitbreiding van De Haeghehorst met 30.000 m2 gaat 

dit nodeloos beperken. 

  

B. De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) en de Omgevingsverordening Gelderland geeft naar de mening 

van de BTV geen basis om de uitbreiding mogelijk te maken. De toetsing aan de Nbw heeft (nog) niet 

plaatsgevonden. De toetsing aan de Omgevingsverordening Gelderland gebeurt niet, omdat het college 

van B en W van Ermelo bewust verkeerd heeft gehandeld door in 2013 bij de totstandkoming van de 

Omgevingsverordening Gelderland te bewerkstelligen dat de Provincie Gelderland “in verband met 

toekomstige ontwikkelingen” het bosgebied waar de gemeente de uitbreiding van De Haeghehorst 

wilde, uit het Gelders Natuur Netwerk (GNN) heeft gehaald. Terwijl dit gebied al tientallen jaren tot het 

Veluws Massief (= GNN) behoort. De Provincie heeft op basis van deze informatie dit natuur- en 

bosgebied, overigens in strijd met haar eigen beleid, uit het GNN gehaald. Hierdoor zijn de regels van de 

Omgevingsverordening Gelderland niet meer van toepassing en zijn de 

rechtsbeschermingsmogelijkheden van de burgers in het gebied op een uiterst laakbare en onjuiste 

manier te niet gedaan. 

 

C. De BTV vindt dat er voldoende juridische argumenten zijn om deze uitbreiding hier niet toe te staan 

temeer daar ook de toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking niet heeft plaatsgevonden. Er 

is ook sprake van ongewenste precedentwerking t.a.v. andere ondernemingen bv De Heerlijckheijd van 

Ermelo of particuliere eigenaren die in dit natuurgebied uitbreiding of bebouwing willen. 

 

D. Voor De Haeghehorst zijn er in het gebied Fazantlaan, Eendenparkweg en Harderwijkerweg alternatieve 

uitbreidingsmogelijkheden en zo niet, dan dient deze ondernemer zich te richten op andere locaties. De 

BTV heeft tevens geconstateerd dat camping De Haeghehorst een groot gedeelte van het huidige bedrijf  

(ca 5 ha.) pacht van de gemeente voor de jaarlijkse prijs van € 1808 (prijspeil 2004) per 10.000 m2 en vindt 

dit economisch gezien een weggeefprijs voor een stuk gemeentegrond met een recreatiebestemming. 

De BTV is fel tegen het onnodig verkwanselen van nog meer natuur. 

 

E. De BTV vindt verder, dat er nergens in het ontwerp bestemmingsplan een steekhoudende argumentatie 

en afweging van belangen wordt gegeven waarom de uitbreiding van één bedrijf, ten koste van de 

natuur (gemeentegrond) én van honderden andere bewoners in en gebruikers van het gebied 

noodzakelijk is.  

 

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

bezoekend verkeer van De Haeghehorst en de onveilige situaties die daaruit voortvloeien. Zowel de 

gemeente als de eigenaren van camping zijn niet in staat of willen dit probleem niet oplossen, terwijl de 

gemeentelijke Parkeernota en parkeernormen toch ook voor deze onderneming gelden.  
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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 2500 m2 (en ook dit is wéér gemeentegrond) op de hoek van de Fazantlaan met de Harderwijkerweg.  

Ook hier is weer een alternatieve oplossing, die de ondernemer op eigen grond en zélf kan treffen zonder 

dat het ten koste gaat van (gemeentelijk) natuurgebied. 

 

 

 

Zie de volledige versie van de visie van de Bewonersgroep Tonselse Veld op www.tonselseveld.nl. 
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