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

ting de Eendenparkweg, ter hoogte van nummer 42. 

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

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

wijkerweg. 

 

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 gemaakt (www.tonselseveld.nl),  een twitteraccount (https://twitter.com/Tonselse-

veld), een document met onderbouwing van de visie van de BTV, twee alternatieven met betrekking tot de ont-

sluitingsweg aangedragen, gesproken met vertegenwoordigers van de provincie Gelderland en andere deskun-

digen, 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 pe-

titie (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 duur-

zame verstedelijking. 

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

i. er sprake dient te zijn van versterking en behoud van het groene en toeristisch recreatieve 

karakter van het (achterliggende) gebied; 

ii. de bestemmingsplanontwikkeling geen bedreiging vormt voor de recreatieterreinen; 

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

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

wegingen 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.  

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. 

http://www.tonselseveld.nl/
https://twitter.com/Tonselseveld
https://twitter.com/Tonselseveld
http://tonselseveld.petities.nl/
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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 verkeersbewe-

gingen 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 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 Eenden-

parkweg/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 maatschappe-

lijke 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 argu-

ment 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 provin-

cie een ovale rotonde (een ovonde) aan te leggen in het gebied tussen de Kalkoenweg en de Harder-

wijkerweg 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 HAR-

DERWIJKERWEG/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 Ecolo-

gische 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 onaan-

tastbaar 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 toe-

komstige 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, ove-

rigens in strijd met haar eigen beleid, uit het GNN gehaald. Hierdoor zijn de regels van de Omgevingsver-

ordening Gelderland niet meer van toepassing en zijn de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de bur-

gers in het gebied op een uiterst laakbare en onjuiste manier te niet gedaan. 

 

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

temeer daar ook de toetsing aan de Ladder van 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 uit-

breidingsmogelijkheden 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  

E. (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. 

 

F. 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 (ge-

meentegrond) én van honderden andere bewoners in en gebruikers van het gebied noodzakelijk is.  

 

G. 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  

H. Parkeernota en parkeernormen toch ook voor deze onderneming 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 2500 m2 (en ook dit is wéér ge-

meentegrond) 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 (gemeen-

telijk) natuurgebied.  
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Hoofdstuk 1: Waarom wij er zijn 

Eind december 2014 werden wij als bewoners in en gebruikers van Het Tonselse Veld geconfronteerd met het 

Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 van de gemeente Ermelo, dat op 18 december ter inzage is ge-

legd. Dit Ontwerp Bestemmingsplan heeft ons doen besluiten ons te verenigen in de Bewonersgroep Tonselse 

Veld, een groep van meer dan 100 mensen die bezorgd is over de effecten van het Ontwerp Bestemmingsplan 

op de mens én de natuur in het Tonselse Veld in Ermelo.    

Tegen twee voorstellen in het Ontwerp Bestemmingsplan hebben wij ernstige bedenkingen: 

1. Het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van de bedrijven aan de Harderwijkerweg 

richting de Eendenparkweg, ter hoogte van nummer 42. 

2. 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. 

Hieronder willen wij ingaan op de inhoudelijke bezwaren die wij hebben tegen deze punten. Voor we dat doen 

beschrijven we eerst het (totstandkoming)proces, zoals wij dat als Bewonersgroep ervaren. 

Hoofdstuk 2: Het proces en de communicatie 

2.1 Overleg alléén met de economisch belanghebbenden 

Het verbaast ons dat blijkbaar alleen de betrokken eigenaren van de gronden waar woningbouw mogelijk 

wordt gemaakt, de eigenaren van de betrokken bedrijven en de eigenaren van De Haeghehorst geïnformeerd 

zijn over deze plannen. Vele tientallen andere bewoners van het Tonselse Veld waren hiervan geheel niet op de 

hoogte. Zelfs niet de eigenaren en bewoners van de Fazantlaan, die recht tegenover camping De Haeghehorst 

wonen, of de bewoners naast of tegenover de nieuwe ontsluitingsweg aan de Eendenparkweg. Het was geheel 

nieuw voor hen! 

Ondanks het feit dat van gemeentezijde wordt beweerd dat het geen verrassing kon zijn voor de bewoners, 

was dat het wél. Wij hebben geprobeerd na te gaan op welke wijze de be-

woners dit hadden kunnen weten en komen dan slechts uit op de behan-

deling van het Projectplan Tonselse Veld in de gemeenteraad van mei 

2012. In de gemeenteraad is toen gesproken over de aanpak van het Ont-

werp Bestemmingsplan Tonselse Veld en de zoekrichting voor de uitbrei-

ding van De Haeghehorst in zuidelijke richting. Voor velen was deze wijzi-

ging in de zoekrichting (voorheen was de zoekrichting namelijk richting het 

noorden, dat ook nog zo genoemd wordt in op 1 maart 2012 in de ge-

meenteraad vastgestelde Structuurvisie 2025, bladzijde 41) een volslagen 

illusie.  

Dat zou namelijk inhouden dat uitbreiding van De Haeghehorst zou ge-

schieden in het EHS/Veluwe Massief.  

Een gebied dat al tientallen decennia, laatst nog bevestigd bij de vaststelling in 2011 van het paraplubestem-

mingsplan Recreatieterreinen, onaantastbaar was. Iedereen dacht: "Dat zal dus nooit gebeuren"! Dat werd ook 

nog eens genoemd in de bijgevoegde afbeelding zoals het getekend is in 2011 binnen de Klankbordgroep Ton-

selse Veld: Géén ontsluitingsweg en géén uitbreiding van De Haeghehorst. 
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Over de ontsluitingsweg op de manier zoals die nu wordt voorgesteld én over uitbreiding van camping De 

Haeghehorst is in de Klankbordgroep (nota bene door de gemeente zelf opgericht om bewoners bij het nieuwe 

bestemmingsplan te betrekken) nooit enig woord gewisseld. Uit de verslagen van de Klankbordgroep bijeen-

komsten is dit duidelijk leesbaar.  

Het overleg van de gemeente is uitsluitend en alléén gevoerd 

met de zogenaamde “initiatiefnemers”, de economisch belang-

hebbenden. De overige bewoners zijn daar nooit bij betrokken 

geweest. 

In de gemeenteraad en in de Commissie Infrastructuur en 

Ruimte wordt de indruk gewekt alsof er met alle bewoners is ge-

sproken. Dit is niet juist. De vele andere (100+) bewoners en ei-

genaren, die geen economisch belanghebbende zijn, zijn nooit 

ergens bij betrokken geweest. Dat blijkt wel uit de tientallen 

zienswijzen die zijn ingediend.   

2.2 Het laatste remedium 

Het enige dat de bewoners in het Tonselse Veld in januari 2015 restte, was een formele zienswijze indienen 

wat dan ook op grote schaal is gebeurd. Sommigen hebben dit op individuele titel gedaan, anderen hebben een 

collectieve zienswijze ingediend.  

Voor in het bijzonder de vertegenwoordigers van de vele recreatieparken was deze proceduregang uiterst las-

tig, omdat zij uiteraard niet binnen een paar weken (net rond de feestdagen) met alle bewoners contact kon-

den maken om te bepalen of zij hen konden vertegenwoordigen. Sommigen besturen van parken hebben er 

daarom voor moeten kiezen om niet mee te doen aan de collectieve actie. Een heel groot nadeel van deze ge-

meentelijke handelwijze is, dat de vele tientallen bewoners en eigenaren die wél belanghebbende zijn deze rol 

niet kunnen effectueren in vervolgprocedures, omdat zij niet mee hebben kunnen hebben doen aan de ziens-

wijzenprocedure. Een effect, dat de gemeente vast niet kan of zal hebben beoogd.  

2.3 Toch hoorzittingen  

Medio februari 2015, 2 maanden na de ter inzage legging en ná sluiting van de mogelijkheid om een zienswijze 

in te dienen, maakte de gemeente bekend, dat er voor alléén de mensen die een zienswijze hadden ingediend 

hoorzittingen zouden worden gehouden van 10 minuten.   

De Bewonersgroep ervaart dit als een grote communicatieve misslag. Het Bestemmingsplan Tonselse Veld 

1987 heeft zijn houdbaarheidsdatum vér heeft overschreden en er zijn in de afgelopen jaren een aantal pogin-

gen gedaan om het op orde te krijgen. Dit lukte steeds niet door de tegenstrijdigheid van de vele belangen of 

andere gemeentelijke prioriteiten. De betrokkenen hebben op basis van hun inspraakreactie in de periode 12 

juli 2012 - 5 september 2012 uiteindelijk pas op 16 december 2014 (2 jaar en 4 maanden later!) de inspraak-

nota thuisgestuurd gekregen.  

Daags daarna is het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 gepubliceerd en zien alle bewoners voor de 

eerste keer de plannen van het college van B en W. Zij kunnen uiteindelijk nog maar één ding doen en dat is 

een zienswijze indienen.  

En dan krijgen zij, de bewoners die nooit eerder bij de bestemmingsplanontwikkeling in welke zin dan ook be-

trokken zijn geweest, de gelegenheid voor toelichtend gesprek van wel 10 minuten met de betrokken wethou-

der. Gelukkig bleek in de praktijk dat de tijdsduur van 10 minuten niet gehanteerd werd. Maar het zal niemand 

verbazen dat dit toch niet wordt ervaren als het serieus nemen van de belangen van de bewoners. 

Overleg met alléén de eco-

nomisch belanghebbenden, 

NIET met de andere  

bewoners 
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Hoofdstuk 3: Wat de Bewonersgroep Tonselse Veld 
doet  

Zodra wij begin januari 2015 alle stukken behorende bij het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 

hadden gelezen, hebben we vele betrokken bewoners gesproken aan de Harderwijkerweg, Fazantlaan en     

Eendenparkweg, inclusief vertegenwoordigers van de recreatieparken: Zonnehof, Parc Veluwerijck, Bosrijck, 

Vuurdoorn, Meidoorn, Het Jagerserf, Park Horloo, De Laarweerd, De Witte Burchten, De Groenling en Terra 

Nova. Onderwerp van gesprek was de gemeentelijke plannen en de effecten die deze plannen zullen hebben 

op mens, dier en omgeving in het Tonselse Veld.    

Uiteindelijk heeft dat geleid tot het vormen van de Bewonersgroep Tonselse Veld bestaande uit 53 mensen 

(incl. vertegenwoordigers van 5 grote recreatieparken) die eind januari 2015, namens ruim 100 bewoners en 

eigenaren, een zienswijze hebben ingediend via mw. mr. Q. Kuiper van Kuiper Op Recht Advocaten te           

Harderwijk.  

Zie voor alle zienswijzen, inclusief die van de Bewonersgroep Tonselse Veld, de gemeentelijke site: https://er-

melo.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=44356.  

3.1 Informatie aan politieke partijen en media 

Na sluiting van de indieningstermijn van zienswijze (28 januari 2015) hebben wij via een persbericht alle poli-

tieke partijen en de media geïnformeerd, in de hoop en verwachting dat wij daar een open oog en oor zouden 

aantreffen voor onze argumenten.   

Begin maart 2015 zijn ook de fractievoorzitters van de politieke partijen in Ermelo aangeschreven en uitgeno-

digd om mondeling kennis te nemen van onze standpunten/argumenten en beweegredenen. Tot op heden   

(oktober 2015) hebben alle fracties (CU, Burgerbelangen, Progressief Ermelo, VVD en SGP) gereageerd op ons 

verzoek met uitzondering van het CDA (ondanks herhaald verzoek).  

3.2  Petitie 

De Bewonersgroep Tonselse Veld heeft op 17 augustus 2015 een petitie gestart op http://tonselseveld.peti-

ties.nl/ met als doel ondersteuning te verkrijgen op de doelstelling van de Bewonersgroep.  

3.3 Twitter 

Begin februari 2015 is een Twitter-account aangemaakt https://twitter.com/tonselseveld waarin 

kernachtige opmerkingen en foto’s worden geplaatst over onze visie op het Ontwerp Bestemmings-

plan.  

Wij zijn altijd voor iedereen beschikbaar voor overleg of informatieverstrekking over onze argumenten en me-

ning.  

3.4 Contact 

Wilt u met ons contact opnemen/spreken, dan kunt u ons bereiken via bgtonselseveld@out-

look.com en volgen via www.tonselseveld.nl. 

 

  

http://ermelo.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=44356
http://ermelo.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=44356
http://tonselseveld.petities.nl/
http://tonselseveld.petities.nl/
https://twitter.com/tonselseveld
mailto:bgtonselseveld@outlook.com
mailto:bgtonselseveld@outlook.com
http://www.tonselseveld.nl/
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Hoofdstuk 4: De visie van de Bewonersgroep Tonselse Veld 

Wij beogen:  

1) De ontsluitingsweg van de bedrijven aan de Harderwijkerweg richting de Eendenparkweg en Fazant-

laan te voorkomen. 

2) Uitbreiding van camping De Haeghehorst en het aanleggen van een nieuw parkeerterrein op de hoek 

Harderwijkerweg/Fazantlaan tegen te gaan. 

Hieronder geven wij per voorstel aan wat wij als Bewonersgroep Tonselse Veld hiervan vinden en waarom deze 

voorstellen geen doorgang kunnen vinden. Wij maken daarbij tevens gebruik van informatie die beschikbaar is 

gekomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. 

4.1 De nieuwe ontsluitingsweg aan de Eendenparkweg 

De voorgenomen nieuwe ontsluitingsweg ter hoogte van Eendenparkweg 44 wordt aangelegd ten behoeve van 

een aantal bedrijven aan de 

Harderwijkerweg, die willen 

uitbreiden en eigenaren van 

de daar liggende percelen 

die nieuwe woningen willen 

bouwen. Zij zullen, via deze 

nieuwe ontsluitingsweg, uit-

wegen op de Eendenpark-

weg. Hierdoor vervallen de 

huidige uitwegen van deze 

bedrijven aan de Harderwij-

kerweg.  

In de kaart (uit het Ontwerp Bestemmingsplan) hiernaast is de weg (grijs gekleurd) aangegeven door de rode 

pijl. 

Voordat we onze mening geven over deze voornemens eerst enige relevante (voor)geschiedenis en context 

over dit gebied. 

4.1.1  De marsroute voor de bestemmingsplanontwikkeling Tonselse Veld 

Bij de voorbereiding (december 2011) van het 

Ontwerp Bestemmingsplan is door het college 

van B en W een zgn. “marsroute” uitgezet.  

Bij de marsroute werd onderscheid gemaakt 

tussen zones. Zone 1 is het gebied aan de Har-

derwijkerweg, zone 2 is het gebied tussen de 

Harderwijkerweg, de Eendenparkweg en Fa-

zantlaan en zone 3 is het overige gebied van 

het Tonselse Veld (dus m.n. het recreatieve 

deel).  
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De relevante elementen uit deze marsroute zijn: 

 De Structuurvisie Ermelo 2025 zet in op handhaving van het bestaande open karakter van het gebied 

(bedoeld wordt zone 2) 

 Statige woon-werk functies in het groen langs de N303 

 Landschappelijk ingepast beperkte en extensieve bebouwing in zone 2 

 Versterking en behoud van groene en toeristisch recreatieve karakter van het gebied (zone 3). 

Het college van B en W gaf daarbij verder aan dat men de initiatieven (van bewoners/eigenaren) zou toetsen 

op de volgende criteria: 

 Landschappelijke verbetering 

 Voldoet de ontwikkeling aan natuurbeleid en regelgeving? 

 Voor zone 2:  

 Past de ontwikkeling in het binnen gebied? 

 Is er sprake van landschappelijk herstel of verbetering? 

 Blijft de openheid van het gebied gehandhaafd of wordt dit verbeterd? 

 Voor Zone 3: 

 Vormt de ontwikkeling geen bedreiging voor de recreatieterreinen? 

 Vormt de ontwikkeling geen bedreiging voor flora en fauna? 

 Is het mogelijk om met de ontwikkeling de recreatie te versterken? 

4.1.2 De Visiekaart Tonselse Veld 

Voorts heeft de raad van de gemeente Ermelo in juni 2012 ingestemd met de zogenaamde Visiekaart Tonselse 

Veld. 

In de Visiekaart wordt aangegeven dat er een zoekzone is voor een ontsluitingsweg naar de Eendenparkweg. 

Door het college van B en W wordt dit gebruikt om aan te geven dat: “de bewoners toch konden weten dat die 

er zou komen”, maar dat is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Nergens staat in de Visiekaart dat er 

sprake is van afsluiting van de in – en uitritten aan de Harderwijkerweg van de vier daar gevestigde bedrijven 

en dat er door een substantiële uitbreiding van bedrijvigheid (van die bedrijven) er sprake is van 900 extra ver-

keersbewegingen van (vracht) auto’s per etmaal naar de Eendenparkweg! Er bestaat geen bezwaar voor een 

ontsluitingsweg van nieuwe aan de Eendenparkweg te bouwen woningen, maar wél tegen een ontsluitingsweg 

van de bedrijven van de Harderwijkerweg! De Eendenparkweg is géén bedrijfsterrein-ontsluitingsweg maar een 

weg bestemd voor bestemmingsverkeer.   

In deze Visiekaart is ook gekozen voor een sterke zonering. Een zonering met een zgn. woon- en werkwereld.  

Volgens de Visiekaart worden in de werkwereld de bedrijvigheid en de belas-

tende functies gesitueerd en de woonwereld is de zone voor wonen, groen-

structuur, recreatie en overige ontwikkelingen. Aangegeven wordt (in de Visie-

kaart) dat verwevenheid van deze woon- en werkwereld, voor zover aanwezig, 

niet in stand moet worden gehouden of gecreëerd.  In de notitie Werkland-

schappen van de provincie Gelderland wordt daarover ook aangegeven dat 

voor verkeerstromen geldt dat het wenselijk is om: “routes voor zwaar verkeer 

te splitsen van routes voor voetgangers en fietsers”. 
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4.1.3 Scheiding “werkwereld” en “woonwereld”  

 

De wegen in het Tonselse Veld, waar zoveel scholieren, toeristen, ruiters en bewoners gebruik van maken en 

waar vele erven op uitwegen, dienen Duurzaam Veilig ingericht. Het college van B en W gebruikt dit principe 

gebruiken om het geplande industriële zware vrachtverkeer in het Tonselse Veld te rechtvaardigen, maar gaat 

daarmee voorbij aan fundamentele beginselen zoals genoemd in diverse beleidsdocumenten en visies. 

 

De door de gemeente én klankbordgroep (bewoners en (recreatie-)ondernemers) ontwikkelde gebiedsvisie 

geeft het belang aan van het scheiden van de diverse functies in het Tonselse Veld. Zo is het onwenselijk om de 

woon- en werkwereld met elkaar te verweven of in stand te houden. De visie geeft dan ook aan dat de werk-

wereld georiënteerd dient te zijn op de Harderwijkerweg, de woonwereld op de Eendenparkweg.  

Dit is ook logisch wanneer we kijken naar het gemeentelijk geluidbeleid en het gemeentelijk verkeer- en ver-

voerplan (GVVP), waarin men respectievelijk een toename van het aantal geluidgehinderden wenst te voorko-

men en leefbaarheid een van de pijlers is. Het Tonselse Veld is aangewezen als zogenaamd gemengd gebied of 

werklandschap, omdat een regulier bedrijventerrein hier niet passend is. Ook voor werklandschappen en/of 

functiemenggebieden gelden specifieke aanwijzingen. Zo is te lezen in de toelichting op de Staat van Bedrijfsac-

tiviteiten Functiemenging (een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), dat bedrijven vallend 

onder de categorie C met een grote verkeeraantrekkende werking, rechtstreeks ontsloten dienen te worden 

op de hoofdinfrastructuur. Een aantal van de bedrijven die in de plannen moeten ontsluiten via de Eenden-

parkweg vallen juist onder die categorie en het bijbehorende zware vrachtverkeer zal dan dwars door de woon- 

en recreatiewereld rijden. Een situatie die wij (de Bewonersgroep) in het belang van alle bewoners aan de Een-

denparkweg en Fazantlaan willen vermijden.  

 

4.1.4 Het “bedrijventerrein” aan de Harderwijkerweg 

In de periode < 2011 was de gemeente Ermelo van plan om het terrein tussen de Harderwijkerweg, Fazantlaan 

en de Eendenparkweg te bestemmen als bedrijventerrein. Via het Regionaal Programma Bedrijventerreinen 

Noord Veluwe 2011 – 20201 werd in het Tonselse Veld 100.000 m2 als zodanig ingebracht. In december 20112 

heeft de provincie Gelderland echter de bedrijfsterreinplannen voor het Tonselse Veld op “rood” gezet. Deze 

beoogde plannen mogen niet verder worden ontwikkeld. Dit omdat er sprake is van afnemende groei van vraag 

naar bedrijventerreinen, juiste kwaliteit op de juiste plaats (bv Veldzicht Noord en Lorentz) en het voorkomen 

van overaanbod. 

In een verslag van de regio Noord Veluwe3 over 2014 blijkt, dat er nog steeds sprake is van afnemende vraag 

naar kavels op bedrijventerreinen, de uitgifte loopt sterk achter bij de prognoses en de Rekenkamer Oost      

Nederland4 heeft eveneens vastgesteld (1 juli 2015) dat de regio Noord Veluwe beduidend meer bedrijventer-

reinen heeft dan nodig is. 

4.1.5 De keuze voor het realiseren van grote uitbreidingen 

De Bewonersgroep Tonselse Veld ziet echter dat het college van B en W in het Ontwerp Bestemmingsplan Ton-

selse veld 2014 ten behoeve van een 4-tal initiatiefnemers/ondernemers aan de Harderwijkerweg de keuze 

maakt om grote uitbreidingen mogelijk te maken.  

  

                                                                 
1 RPB Noord-Veluwe vastgesteld door het dagelijks bestuur van de regio Noord-Veluwe op 6 juli 2011 
2 Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 13 december 2011, zaaknummer 2011-018739 
3 RPB Noord-Veluwe, 4e monitoringsverslag van 29 december 2014 
4 Zie www.rekenkameroost.nl onderdeel gepubliceerde onderzoeken 

http://www.rekenkameroost.nl/
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Geconcretiseerd: 

 Aan de Harderwijkerweg 132 wordt de agrarische be-

stemming gewijzigd in bedrijfsbestemming. Er wordt 

ruim 4000 m2 aan huidige loodsen gesloopt en er 

wordt ruimte gegeven voor 6900 m2 nieuwbouw t.b.v. 

opslag en transport 

 Aan de Harderwijkerweg 134 kan 6000 m2 (milieucate-

gorie 2) worden bebouwd en een nieuwe bedrijfswo-

ning gebouwd 

 Aan de Harderwijkerweg 136 wordt een bestaand bosperceel gekapt en wordt een uitbreiding van 

kantooroppervlakte gerealiseerd met 2 gebouwen van elk 720 m2 + de realisatie van ca. 120 parkeer-

plaatsen 

 En tot slot aan de Harderwijkerweg 138 kan een bedrijfshal van 3000 m2 worden gebouwd voor een 

transportbedrijf en opslagruimte voor stacaravans en steigermateriaal en een nieuw bedrijfswoning 

gebouwd. 

Wij vinden deze ontwikkeling strijdig met de uitgangspunten zoals weergegeven in de Marsroute (zie hierbo-

ven) namelijk: 

 De Structuurvisie Ermelo 2025 zet in op handhaving van het bestaande open karakter van het gebied 

(het gebied waar nu al die uitbreiding van bebouwing wordt gerealiseerd, zone 2)  

 Statige woon-werk functies in het groen langs de N303; 

 Landschappelijk ingepast beperkte en extensieve bebouwing in zone 2; 

 Versterking en behoud van groene en toeristisch recreatieve karakter van het gebied (zone 3). 

Er is met de beste wil van de wereld niet in te zien wat er nog over is van deze uitgangspunten en ook niet van 

de toetsingscriteria die het college voor ogen had bij de start van het bestemmingsplan.  

Als de plannen doorgaan is er: 

 sprake van extensieve bebouwing in het overgrote deel van het binnengebied (zone 2) 

 géén sprake van versterking en behoud van het groene en toeristische recreatieve karakter van het 

gebied  

 géén sprake van open ruimtes met doorzichten of een representatief karakter van de bebouwing  

 géén landschappelijk herstel of verbetering 

 en vormt de ontwikkeling een bedreiging voor de rondom liggende recreatieterreinen en versterkt 

deze helemaal niet  

Aan de ene kant onderschrijft het college van B en W de regionale bedrijfsterrei-

nen visie en belijdt men het eens te zijn met de koers die daarin met de gemeen-

ten in de regio is afgesproken. Aan de andere 

kant werkt men mee met het substantieel uit-

breiden van bedrijfsbestemmingen in het Ton-

selse Veld, dat daarvoor eigenlijk niet is bedoeld. 

Feitelijk had het college van B en W alles op alles 

moeten zetten om de desbetreffende bedrijven 

te hervestigen/verplaatsen naar een bedrijventerrein, dat daarvoor bedoeld is, 

zowel planologisch als qua wegeninfrastructuur.  

Het college van B en W 

houdt zich niet aan de eigen 

uitgangspunten en toetsings-

criteria 
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Door de afgelopen jaren niet handhavend op te treden tegen illegale bedrijfsactiviteiten en het feitelijk gedo-

gen, is de situatie geworden zoals deze nu is. Er is echter geen enkele noodzaak of verplichting voor het       

college van B en W om mee te werken aan verdere uitbreiding van deze illegaal gegroeide situatie. 

Een andere dan een financieel-economische reden ten behoeve 

van deze ondernemers kunnen we niet bedenken. Op zich is daar 

niets mis mee, maar wij vinden dat als de initiatiefnemers meer 

willen dan de huidige bebouwing, dan moeten ze dat doen op een 

regulier bedrijventerrein elders in de gemeente of in de regio!      

Wij voelen ons daarbij ook gesteund door provinciaal beleid waar 

als uitgangspunt wordt genomen dat er eerst optimaal gebruik 

wordt gemaakt van bestaande bedrijventerreinen, voordat er nieuwe worden ontwikkeld5. 

In plaats daarvan werkt het college van B en W mee met het bedenken van uitbreidingsplannen in een gebied, 

dat daarvoor niet is geschikt en wentelt de geluid-, verkeer- en milieulasten af op de bewoners van de Eenden-

parkweg en de Fazantlaan door een toename van circa 900 (vracht)auto's per dag (dat zijn 234.000 verkeersbe-

wegingen per jaar bij een 5-daagse berekening!). In strijd met alles wat het college van B en W zich eerder 

voorgenomen heeft en voor de Bewonersgroep Tonselse Veld een zeer ongewenste situatie.  

Er wordt op de Eendenparkweg momenteel al veel overlast ervaren van al het sluipverkeer, de hardrijders en 

het zware vrachtverkeer dat van en naar de Haspel (palletfabriek Ten Hove) rijdt.  

Handhaving van de regels was tot voor kort een probleem. De gemeente is gelukkig recentelijk (zomer 2015) 

adequaat opgetreden tegen het illegale gebruik van een aantal loodsen op het terrein van de fa. Tomassen.  

Feit blijft dat het nieuwe verkeer en het bestaande verkeer samen met 

bestemmingsverkeer waarvoor de wegen eigenlijk bedoeld zijn én alle 

wandelaars, fietsers, recreanten en ruiters over deze smalle weg. Er zijn 

ook geen alternatieven in de buurt voor het langzame verkeer.  

Het is nu al gevaarlijk en onprettig voor de vele weggebruikers en aan-

wonenden. Laat staan als de nieuwe ontsluitingsweg een feit wordt. 

In het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 is planologisch voorzien in de mogelijkheid om de smalle 

wegen te verbreden. Dit betekent dat ook de bermen geasfalteerd zullen gaan worden en het groene karakter 

zal verdwijnen. Het college van B en W maakte recentelijk in de pers bekend6 dat men, om reden dat de provin-

cie geen extra aansluiting op de Harderwijkerweg wil hebben, voornemens is om de Eendenparkweg “flink aan 

te pakken door het aanleggen van een vrij liggend fietspad”.  

Er is hier (weer) sprake van een verkeerde voorstelling van zaken door het college van B en W, want er is geen 

sprake van en hóéft helemaal geen extra aansluiting op de Harderwijkerweg te komen. De in- en uitritten van 

de bedrijven kunnen gewoon blijven bestaan op de Harderwijkerweg mits er geen sprake is van extra verkeers-

druk. Die extra verkeerdruk komt er wel omdat hét college de uitbreiding van de bedrijven toestaat. Omdat 

door deze uitbreiding veel meer verkeer gegenereerd wordt, heeft de provincie gezegd dat, als het college van 

B en W daarvoor kiest, zij de huidige in- en uitritconstructies niet verkeersveilig genoeg vindt en dus een alter-

natieve ontsluiting van deze bedrijven wil.  

Het college van B en W heeft dus zélf gekozen voor uitbreiding en vervolgens zélf gekozen voor een in- en uit-

wegconstructie richting de Eendenparkweg.  

                                                                 
5 Structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties provincie Gelderland. 
6 Het Kontakt Veluws Nieuwsblad d.d. 25-6-2015 
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Dat wordt helemaal niet voorgeschreven of verplicht door de Provincie Gelderland! Naar de mening van de 

provinciale vertegenwoordigers zijn er technisch andere mogelijkheden maar het is aan het college van B en W 

om dat te initiëren en/of uit te werken.  

De wens van de provincie wordt dus alléén maar ingegeven door het extra verkeer als gevolg van de keuze 

van het college van B en W voor uitbreiding van de bedrijven.  

Het zou veel beter zijn als het college van B en W richting de ondernemers aan de Harderwijkerweg 132 t/m 

138 hetzelfde zou handelen als dat zij doen ten aanzien van de ondernemer aan de Harderwijkerweg nr. 234 – 

242 waar een nieuwbouwcomplex gemaakt wordt van zeven nieuwe woningen in combinatie met werken en 

een kantoorgebouw. Daarbij is de expliciete afspraak gemaakt, dat de bestaande in/uitrit aan de Harderwijker-

weg moet blijven worden gebruikt. Er worden daar géén nieuwe in/uitritten toegevoegd7. 

Een ander voorbeeld van het verstrekken van verkeerde of in ieder geval niet volledige informatie van het col-

lege van B en W is de brief van 24 juli 2014 aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelder-

land8 waarin het college melding doet aan het dagelijks bestuur van de provincie van het resultaat van het ont-

werp bestemmingsplan Tonselse Veld en dat er sprake is van (citaat):  

“Het breed in het gebied gedragen resultaat kan als volgt worden samengevat:  

 [….]  

 zorgvuldig landschappelijke inpassing van functies (werklandschappen);   

 functies gezoneerd en gescheiden; 

 ontsluiting op de provinciale Harderwijkerweg (N302) vermindert en wordt daardoor minder belast; 

 beeldkwaliteitsplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan; 

 [….]. 
  

We kunnen niet anders concluderen dat het college van B en W niet heeft gezorgd voor een feitelijk breed ge-

dragen resultaat, er is géén zorgvuldige inpassing en sprake van zonering en het scheiden van functies, er is 

géén verminderde verkeersdruk maar juist verhoogde verkeersdruk op de N302 (door uitbreiding bedrijven én 

De Haeghehorst) en het bestemmingsplan is niet volledig gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan (zie hierna on-

der 4.1.6). 

4.1.6 Vrij liggende fietspaden Eendenparkweg en Fazant-

laan een alternatief? 

In de planvorming wordt weliswaar bestemmingsplantechnisch 

rekening gehouden met verbreding van diverse wegen, maar fi-

nancieel geheel niet. Dit werd al in januari 2015 door de project-

leider van het bestemmingsplan mondeling bevestigd. Vrij lig-

gende fietspaden langs de Eendenparkweg én Fazantlaan kosten 

maatschappelijk véél geld dat niet nodig is om uit te geven als 

de uit- en inritten aan de Harderwijkerweg van de initiatiefne-

mers blijven zoals ze nu al zijn. 

  

                                                                 
7 Zie Bijlage 18 Toelichting Ruimtelijke onderbouwing Harderwijkerweg 234 – 242 bij het ter inzage gelegde Ontwerp Be-
stemmingsplan Tonselse Veld 2014 op 18 december 2014 
8 Brief van College van B en W aan college van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 24 juli 2014, referentie 14041180, 
casenummer 2014-09110. 

Uit Beeldkwaliteitsparagraaf: 

“Fraai profiel Eendenpark-

weg moet worden behou-

den” 



Pagina | 14  
 

Daarnaast geeft de zgn. Beeldkwaliteitsparagraaf Tonselse Veld van september 20149 (één van de vele stukken 

die in opdracht van het college van B en W bij het Ontwerp Bestemmingsplan zélf zijn geproduceerd) letterlijk 

aan (citaat): “De Eendenparkweg heeft een fraai profiel 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”. 

Vrij liggende fietspaden in de Eendenparkweg en Fazantlaan klinken misschien leuk, maar zijn helemaal niet 

noodzakelijk. Het gescheiden houden van de woon-, recreatie- en werkwereld daarentegen des te meer.      

De Structuurvisie van de gemeente Ermelo spreekt bij werklandschappen over de menging van werken en wo-

nen en specificeert hierbij de bedrijvigheid als kleine mengbare, veelal ambachtelijke bedrijfjes. In de praktijk 

wil het college van B en W nu   transport-, op- en overslagbedrijven mengen met de woon- en recreatiewereld.  

 

Wat we dus zien is, dat het college van B en W de uitbreiding van bedrijven ten behoeve van de  initiatiefne-

mers aan de Harderwijkerweg laat prevaleren boven de belangen van meer dan 100 bewoners in het Tonselse 

Veld. Het aanpassen (verbreden) van de Eendenparkweg en Fazantlaan noopt tot het omhakken van vele       

bomen die in de berm staan, waardoor het landelijke karakter van de wegen direct verloren gaat en dat wordt 

in de Beeldkwaliteitsparagraaf ten zeerste afgeraden.  

Met de fietspaden is ook weer veel maatschappelijk geld ge-

moeid dat naar onze mening veel beter voor andere doeleinden 

kan worden gebruikt en in het geheel niet in verhouding staat 

tot de individuele en financieel-economische belangen van de 5 

initiatiefnemers in dit gebied. Van de bewoners van de Eenden-

parkweg hoeft zo’n fietspad helemaal niet! 

Het is dan ook "de omgekeerde wereld" zoals het college van B 

en W het voorstelt. Ook hier geldt: Laat de bedrijven gewoon 

hun in- en uitgang houden aan de Harderwijkerweg. De “werk-

wereld” blijft gescheiden van de “woonwereld”.  

Dat is de huidige situatie en kan en moet volgens de Bewonersgroep worden gecontinueerd.  

Als de bedrijven de keuze maken om groter te (willen) worden en daardoor veel meer verkeersaanbod gene-

reren, dienen die bedrijven een andere plek te zoeken op een echt bedrijventerrein, dat daarvoor al geschikt 

is.  

Er is daarvoor voldoende aanbod in Ermelo of in de regio, zie de Regionale Programma’s Bedrijventerreinen 

van de Regio Noord-Veluwe. In de planologische onderbouwingen in het Ontwerp Bestemmingsplan wordt op-

gemerkt dat “een verplaatsing van de bestaande activiteit naar een bedrijventerrein uit financieel oogpunt on-

haalbaar is gebleken”. Omdat het financieel onhaalbaar is voor deze 5 initiatiefnemers om hun bedrijfsvoering 

(geheel of gedeeltelijk) te verplaatsen, moeten dus de meer dan 100 bewoners aan de Eendenparkweg en     

Fazantlaan “opdraaien” voor de gevolgen. Onverantwoord en onacceptabel!  

De Bewonersgroep heeft op 14 augustus jl. het college gevraagd naar een deugdelijke onderbouwing van het 

niet kunnen verplaatsen van deze bedrijven. Hierover dient nl. optimale openheid en duidelijkheid te bestaan. 

Tot op heden (oktober 2015) is daarop nog geen reactie gekomen. 

                                                                 
9 Bijlage 4 Beeldkwaliteitparagraaf Tonselse Veld Ermelo,  
september 2014 Een raamwerk van bosachtig groen.  

Het college van B en W kán 

andere keuzes maken met 

veel lagere maatschappelijke 

kosten 
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Omdat deze eventuele verplaatsing van de bedrijven (geheel of gedeeltelijk) cruciaal is in het geheel, is het 

voor het besluitvormingsproces relevant om inzage te hebben in de haalbaarheidsonderzoeken die hebben ge-

leid tot de objectieve conclusie dat het niet haalbaar is. Uit oogpunt van transparantie zou in ieder geval de ge-

meenteraad integraal inzage moeten kunnen hebben.   

Door de Bewonersgroep is begin mei 2015 een eerste alternatief plan ontwikkeld (zie http://bit.ly/1bAahfL) 

om de huidige bedrijven aan de Harderwijkerweg te blijven laten uitwegen op de Harderwijkerweg. Dit voorstel 

is op 6 mei 2015 aangeboden aan de wethouder J. van den Bosch.  

 

Naar aanleiding van een gesprek met een tweetal ambtenaren van de provincie heeft de Bewonersgroep op  17  

augustus 2015 een tweede alternatief aangeboden aan het college van B. en W. t.a.v. de wethouder J. van den 

Bosch (zie http://bit.ly/1PhnnNi). 

 

 

 

  

http://bit.ly/1bAahfL
http://bit.ly/1PhnnNi
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4.1.7 De keuzes 

De Bewonersgroep Tonselse Veld vindt dat het college de moge-

lijkheid heeft om een andere keuze te maken tegen véél lagere 

maatschappelijke kosten en het wél passend te maken aan de 

Harderwijkerweg, nl:  

1) De situatie zo laten als deze is en bij de uitwerking van de 

plannen bij en door de 5 initiatiefnemers de randvoor-

waarde opleggen dat niet mag worden uitgebreid of alleen 

maar zodanig en zover, dat de huidige individuele uitgang 

op de Harderwijkerweg kan worden blijven gebruikt (naar 

analogie van de plannen bij de Harderwijkerweg 234-242) of  

 

2) alle huidige aansluitingen van de desbetreffende bedrijven (op de Harderwijkerweg) laten vervallen en er 

één over te laten. Het dus zo organiseren, dat op de terreinen van de bedrijven het verkeer zodanig bij el-

kaar komt dat er nog maar één aansluiting op de Harderwijkerweg nodig is.  

Deze éne ontsluiting is rand voorwaardelijk voor de uitbreidingsmogelijkheden van de betrokken initiatief-

nemers.  

Er zijn momenteel twee uitritten die zich (nu al) prima lenen voor een combinatie-uitrit nl. de twee naast 

elkaar liggende uitritten aan de Harderwijkerweg nr. 134 en 136 (zie foto) of 

3) Het idee van de Bewonersgroep Tonselse Veld uit te werken (deels variant 2 hierboven) en in overleg met 

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

Harderwijkerweg of 

 

4) De tweede suggestie van de Bewonersgroep uit te werken nl. het verkeer van de vier nummers aan de   

Harderwijkerweg via een éénrichtings-parallel- of ventweg (op eigen grond van de ondernemers) af en aan 

laten sluiten op de N302. 

Dit zijn de echte keuzes die gemaakt kunnen worden, die passen binnen de uitgangspunten in de Marsroute 

van 2011 en het gemeentelijke Visiedocument Tonselse Veld uit 2012. 

  

Aansluitingen op de Harder-

wijkerweg kunnen gehand-

haafd blijven als  college van 

B en W andere keuzes maakt 
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4.2 Uitbreiding camping De Haeghehorst en nieuwe parkeerplaats hoek Fazantlaan en Harderwijkerweg 

4.2.1 Uitbreiding van de camping De Haeghehorst 

De voorgenomen uitbreiding van 

camping De Haeghehorst met 

30.000 m2 zou moeten plaatsvin-

den in het Natura2000 gebied.  

Zie het kaartje rechts, het ge-

wenste uitbreidingsgebied is rood 

omkaderd. 

Waarom geen uitbreiding 

Honderden eigenaren en recrean-

ten van recreatiebungalows en de bewoners in het Tonselse Veld zijn aan de Eendenparkweg en Fazantlaan 

komen wonen en recreëren met de wetenschap tegenover een onaantastbaar bos- en natuurgebied te verblij-

ven. Dit bos- en natuurgebied maakt al jaren deel uit van het Centraal Veluws Massief / de Ecologische Hoofd 

Structuur en sinds 2014 van het Gelders Natuur Netwerk. Ze willen hiervan genieten, in 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.  

De Natuurbeschermingswet 1998 en de Omgevingsverordening Gelderland is een stevige basis voor ons stand-

punt om de uitbreiding tegen te gaan. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) is dient er nog 

een nader onderzoek plaats te vinden naar de mogelijk negatieve effecten. Is er sprake van negatieve effecten 

én zijn deze significant omdat één of meer van de instandhoudingsdoelen in de Nbw mogelijk worden ge-

schaad, dan is vervolgens een zogenaamde ‘Passende Beoordeling’ noodzakelijk, gevolgd door een vergunning-

procedure. Blijkt uit die procedure en beoordeling dat er significant negatieve effecten zijn of kunnen deze niet 

worden uitgesloten dat dient er vervolgens beoordeeld te worden of er alternatieven zijn voor de uitbreiding 

én dient er te worden aangetoond dat er een dwingende reden aanwezig is van groot openbaar belang. Voor-

beelden in de jurisprudentie geven aan dat dat niet zo snel plaatsvindt. Een brug over de Waal bij Nijmegen en 

de 2e Maasvlakte is op basis van deze criteria tot stand gekomen. Het komt ons voor dat de uitbreiding van 

camping De Haeghehorst niet in dit rijtje van groot openbaar belang thuis hoort.  De Bewonersgroep wacht 

daarom met belangstelling de resultaten van de Natuurbeschermingswet-procedure af. 

Achtergrondinformatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur: 

Op basis van de verkregen informatie in de afgelopen tijd is ons bekend geworden, dat het college van 

B en W van Ermelo al sinds 2011 “de agenda” heeft om de uitbreidingslocatie van De Haeghehorst bui-

ten de planologische bescherming van het Centraal Veluws Natuurmassief / Natura2000 en het groei 

en krimpgebied te brengen. Om dat te realiseren heeft men de provincie Gelderland bij de totstandko-

ming van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening “op het verkeerde been” gezet en verkeerde 

informatie gegeven.  

Het college van B en W van Ermelo heeft destijds bewust verkeerd gehandeld. Men heeft “in verband 

met toekomstige ontwikkelingen” bewerkstelligd dat het bosgebied waar de gemeente de uitbreiding 

van De Haeghehorst wilde, uit het Gelders Natuur Netwerk (GNN) werd heeft gehaald.  
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Terwijl dit gebied al tientallen jaren tot het Veluws Mas-

sief (= 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. Hier-

door zijn de regels van de Omgevingsverordening Gelder-

land niet meer van toepassing en zijn de rechtsbescher-

mingsmogelijkheden van de burgers in het gebied op een 

uiterst laakbare en onjuiste manier te niet gedaan. 

Dit is een misleidende voorstelling van zaken van het college van B en W want dit gebied maakt al ja-

ren deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) én is natuur. Dat wist en weet het college! Wij 

zijn van mening dat dit een zeer onzorgvuldig handelen van het college van B en W is want op basis van 

deze informatie heeft de provincie het kaartmateriaal in de Omgevingsverordening aangepast en zijn 

delen uit het gebied, uit het zgn. Gelders Natuur Netwerk gehaald. De juridische status van die gebie-

den is hierdoor gewijzigd waardoor ook de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor belanghebbende 

bewoners te niet zijn gedaan.  

De Bewonersgroep Tonselse Veld heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gel-

derland geïnformeerd over de handelwijze van de gemeente, het effect hiervan en GS verzocht om een 

bestuurlijk rechtsoordeel én correctie van het kaartmateriaal in de Omgevingsverordening. Het college 

van GS heeft inhoudelijk niet gereageerd en ons terugverwezen naar de lopende bestemmingsplanpro-

cedure binnen de gemeente Ermelo. De Bewonersgroep Tonselse Veld is het hier niet mee eens en heeft 

het college van Provinciale Staten van Gelderland gevraagd om hier wat aan te doen.  

Deze wijze van werken van het college van B en W vinden wij misleidend en tevens zeer onzorgvuldig richting 

haar burgers in het Tonselse Veld én de provincie Gelderland.  

Het mogelijke uitbreidingsgebied van de camping De Haeghehorst maakt dus zoals hiervoor is toegelicht, door 

de onjuiste handelwijze van het college van B en W van Ermelo dus geen deel meer uit van het Gelders Natuur 

Netwerk waardoor de uitbreiding van De Haeghehorst, ook niet meer aan de criteria van de Omgevingsveror-

dening van de provincie Gelderland behoeft te worden getoetst.  

Overigens is ons bekend, dat de gemeente wel uitgaat van de zgn. “saldobenadering” uit de Omgevingsveror-

dening Gelderland (artikel 2.7.1.2). Deze biedt echter naar onze mening ook geen houvast voor de uitbreiding. 

De saldobenadering is alleen van toepassing voor bestaande functies binnen het Gelders Natuurnetwerk 

(GNN). Aangezien camping De Haeghehorst niet binnen het GNN ligt maar er tegenaan, is ook dat een dood-

lopend spoor. 

Uitbreiding van camping De Haeghehorst wordt door de bewoners als het begin van het einde gezien in het 

natuurgebied tussen de Harderwijkerweg, de Fazantlaan, de Eendenparkweg, de Staringlaan en de Jacob      

Catslaan. Er zijn diverse ondernemers in dit gebied (o.a. de Heerlickheijd van Ermelo) waarvan wij weten dat ze 

door uitbreiding van hun onderneming in dit natuurgebied ook wel grond van de gemeente zouden willen 

pachten, maar dat (terecht) niet mogen. Dus géén precedentwerking voor de camping De Haeghehorst.  

Als de recreatieonderneming De Haeghehorst om winstoptimalisatie- en bedrijfseconomische redenen te klein 

wordt, zijn er genoeg andere recreatielocaties op de Noordwest Veluwe die gerevitaliseerd kunnen worden en 

waar de betrokken ondernemer kansen kunnen creëren en wellicht ook realiseren. Zie www.vitalevakantiepar-

ken.nl. Dat geldt ook voor alle andere (recreatie)ondernemers als ze vinden, dat “zij uit hun jasje groeien” en 

geen uitbreidingsmogelijkheden hebben. Overigens is naar onze mening de uitbreiding richting noordoosten 

een reëel alternatief. Waarom koopt De Haeghehorst niet de terreinen van de Harderwijkerweg 132 en 134?   

Zij hebben dan ruimte grenzend aan hun eigen terrein. De ondernemingen die daar inmiddels ontstaan zijn, 

kunnen naar een bedrijventerrein waar ze beter thuis horen en kunnen uitbreiden. 

Het College van B en W zet 

de provincie op “het ver-

keerde been” door onjuist 

handelen 

http://www.vitalevakantieparken.nl/
http://www.vitalevakantieparken.nl/
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Of is dat prijstechnisch niet interessant genoeg is voor De Haeg-

hehorst? Dat is zeer voorstelbaar want volgens de pachtover-

eenkomst (geldig van 1976 tot 2075) van de gemeente Ermelo 

met De Haeghehorst wordt 50270 m2 (het deel van het huidige 

campingterrein aan de zuidzijde van de Fazantlaan) verpacht 

voor de lage jaarlijkse prijs van € 1808,06 (prijspeil 2004) per 

10.000 m2! 

Gaat het college van B en W van Ermelo ook de volgende 30.000 m2 gemeentelijke natuur- en bosgrond ver-

kwanselen voor slechts “enkele” euro’s? 

Achtergrond informatie op basis van verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur over 

de wens tot uitbreiding van de camping: 

De camping De Haeghehorst is al jaren bezig om uitbreiding te realiseren van hun terrein aan de Fa-

zantlaan 4.  

Uit de analyse van diverse stukken, die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur zijn opgevraagd, 

blijkt dat de eerste verzoeken van 2006 zijn. In 2008 is het de bedoeling om in het kader van het zgn. 

Groei- en Krimpbeleid naar uitbreidingsmogelijkheden in het bosgebied te kijken. De uitbreidingsplan-

nen gingen toen richting hotel De Heerlijckheijd van Ermelo. Die bleek echter zelf ook wensen in dit ge-

bied te hebben die (later) niet door de gemeente werden gehonoreerd.  

De provincie (bestuurlijk en ambtelijk) gaf toen echter al aan “Bedrijf en uitbreiding liggen binnen het 

krimpgebied. Haeghehorst neemt niet zo’n unieke positie in dat afwijking van groei- en krimpbeleid is 

te rechtvaardigen. Afwijking in dit geval zou onacceptabel precedent scheppen”. Door stevig politiek 

gelobby komt het onderwerp later diverse keren weer aan de orde, maar in 2011 blijkt overduidelijk uit 

een brief van de provincie Gelderland (van 19-8-2011) aan het college van B en W van Ermelo dat “de 

uitbreidingsplannen van De Haeghehorst formeel niet voldoen aan de randvoorwaarden vanuit groei 

en krimp. Dit vanwege de unieke randligging van het bedrijf op de grens van groei en krimp/              

Natura2000 en EHS”. “Het is juridische in meerdere opzichten een onhaalbare zaak”. 

In 2012 blijkt verder uit een verslag van een bestuurlijk overleg tussen de wethouder van de gemeente 

Ermelo en de gedeputeerde van de Provincie dat het college van B en W verder gaat om de uitbreiding 

van De Haeghehorst mee te nemen in het kader van het bestemmingsplan Tonselse Veld. Afgesproken 

wordt ook de problematiek van de “recreatiebedrijven” aan de Eendenparkweg mee te nemen.            

Inhoudelijk zal daarover ambtelijke afstemming tussen gemeente en provincie plaatsvinden. Van pro-

vinciezijde wordt gewezen op de te nemen hobbels bij deze verkenning, te weten: afwijking structuur-

visie; mogelijke precedentwerking groei en krimp; Natura2000- en EHS-beleid. 

Onduidelijk blijft wat de problematiek van de recreatiebedrijven aan de Eendenparkweg inhoud of 

heeft ingehouden. Er wordt in geen van de (latere) stukken inhoudelijk op verder gegaan. 

Nergens, ook niet in het ontwerp bestemmingsplan Ton-

selse Veld 2014, wordt een deugdelijke aanvraag en/of 

toetsbare onderbouwing gegeven waarom camping De 

Haeghehorst wil uitbreiden, waarom met 30.000 m2, 

waarom niet minder, waarom niet meer, waarom daar 

etc. De projectleider van het Tonselse Veld geeft in het 

kader van het Wob-verzoek desgevraagd aan (juni 

2015), dat er over de uitbreidingswensen van de Haeg-

hehorst ook geen schriftelijke stukken zijn.  

College van B en W gaat 

door zonder toetsbare onder-

bouwing en juridische basis 

College van B en W. ver-

kwanselt  bos- en natuurge-

bied voor een weggeefprijs 
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Hij geeft aan dat “de wensen” meer zijn uitgewerkt in (praat)schetsen dan in formele documenten. De 

uitbreidingswens ligt slechts vast in het “Uitbreidingsplan van De Haeghehorst”.   

Dit uitbreidingsplan dat De Haeghehorst zelf heeft laten maken is in februari 2009 (!) opgesteld in het 

kader van hun toenmalige wensen op basis van het Groei en Krimpbeleid en dus met een heel ander 

doel. Een spoor dat in 2011 volgens de Provincie “niet voldeed aan de randvoorwaarden van groei en 

krimp en juridisch in meerdere opzichten een onhaalbare zaak was”, maar waar het college van B en W 

tot in 2015 rustig op voortborduurt zonder te toetsen of uitgangspunten, criteria ed. nog wel passend 

zijn in de huidige situatie. Althans dat is niet kenbaar of ergens uit gebleken. 

De Bewonersgroep vraagt zich af wat toch de reden of het belang is van het college van B en W om zo 

volhardend te zijn en verkokerd te kijken t.a.v. deze uitbreidingswens van deze ondernemer. Er is geen 

juridische basis voor de uitbreiding, men schept precedenten en “broddelt” door op basis van geda-

teerde documenten die in het kader van een ander doel geschreven zijn en van inmiddels 6 jaar gele-

den. Daarnaast geeft het college van B en W geen duidelijke en specifieke toetsbare onderbouwing 

waarom men deze uitbreiding ten koste van dit natuurgebied wil. Als men deze vorm van recreatie po-

litiek belangrijk vindt, waarom helpt het college dan niet met zoeken naar een nieuwe of andere alter-

natieve locatie (bijvoorbeeld een “niet-vitaal vakantiepark”) op een veel minder kwetsbare en omstre-

den plek?  

  

4.2.2 De parkeeroverlast aan de Fazantlaan 

Buurtbewoners klagen al vele jaren bij de eigenaren van 

De Haeghehorst én de gemeente over de overlast van ge-

parkeerde auto’s en de onveilige situaties die daaruit 

voortvloeien. Het oplossen van dit probleem plus de hand-

having is kennelijk een groot probleem. Niet alleen de ei-

genaren zijn nalatig om hun zorgplicht uit te voeren, maar 

ook het college van B en W. Zowel in haar rol als verpach-

ter richting haar pachter (De Haeghehorst), maar ook in haar rol als gemeentelijke overheid, wil het college van 

B en W al jaren niet optreden tegen de overlast van geparkeerde auto’s ter voorkoming van de vele gevaarlijke 

en hinderlijke situaties die daardoor ontstaan. Dit blijkt 

wel uit het feit dat het college van B en W recentelijk wél 

handhavend is opgetreden tegen een andere ondernemer 

in het Tonselse Veld. Dus waarom niet tegen deze onder-

neming? 

Uitbreiding van de camping maakt het probleem van de 

parkeeroverlast alleen maar groter, ook al is er in de plan-

nen voorzien in het maken van een bezoekersparkeer-

plaats, ten koste van een stuk bos van 2500 m2 (en dit is 

ook wéér gemeentegrond!).  

Deze parkeerplaats is voorzien op de hoek van de Harderwijkerweg - Fazantlaan. Naar de mening van de Bewo-

nersgroep dient De Haeghehorst, net als alle andere ondernemers in Ermelo, te zorgen voor voldoende par-

keergelegenheid, óók voor bezoekers, op het "eigen" terrein van camping. De Parkeernota en de parkeernor-

men gelden toch óók voor de camping De Haeghehorst! 

Camping De Haeghehorst is tevens eigenaar van een perceel bosgrond gelegen aan de noordzijde van de cam-

ping en tussen de percelen Harderwijkerweg 110 en 120.  
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Dit perceel grond grenst aan de Harderwijkerweg én aan hun eigen terrein aan de noordzijde van de Fazant-

laan. Dit is een prima eigen stuk grond voor een bezoe-

kersparkeerterrein! 

Achtergrond informatie op basis van de Wet 

openbaarheid van bestuur over “de parkeer-

plaats” 

Al sinds 

2008 is het 

college van B en W met de eigenaren van De Haeghehorst in 

overleg om de verkeersproblematiek op te lossen. Men noemde 

dat destijds “parkeren achter groen” op de hoek in het stukje 

bos Harderwijkerweg/Fazantlaan met een ingang vanaf het ter-

rein van de camping zelf.  

Van collegezijde werd in 2011 aangegeven dat een parkeer-

plaats voor ca. 50 auto’s op de hoek Harderwijkerweg-Fazant-

laan bespreekbaar was mits hiermee ook de parkeeroverlast werd opgelost. De Haeghehorst was daar 

teleurgesteld over want men wilde een veel grotere parkeerplaats i.v.m. de uitbreiding van de cam-

ping. Men moest op verzoek van het college met een over-

tuigende onderbouwing voor meer plaatsen komen plus er 

mocht geen kaalslag van het bosje aldaar komen. Men 

kwam vervolgens met het verzoek om 105 (!) parkeer-

plaatsen te mogen realiseren. Gelukkig zag men ambtelijk 

in dat dit zou zorgen voor een “ongewenst groot prece-

dent”! De wethouder deed vervolgens toch het voorstel om 

gefaseerd naar 75 parkeerplaatsen te gaan, maar dat was niet voldoende voor De Haeghehorst. Als 

alternatief deed de wethouder het voorstel om in de bestemmingsplanontwikkeling een parkeerplaats 

van ca. 100 plekken mee te nemen(!).  

Overigens wordt nog opgemerkt, dat het meenemen van de parkeerplaatsen in het toekomstige be-

stemmingsplan minder juridische risico’s met zich draagt omdat een ieder in de gelegenheid is om 

nieuwe wensen in te brengen, die het college vervolgens in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling kan 

afwegen. Ambtelijk wordt nog geadviseerd om het overwegend groene karakter van het perceel goed 

in ogenschouw te houden bij de definitieve ontwikkeling van het bestemmingsplan.  

In het besluit van 10-4-2012 besluit het college nog geen 

standpunt in te nemen maar het verzoek mee te nemen in de 

integrale afwegingen binnen het bestemmingsplan Tonselse 

Veld. Kaalslag van het bosje dient zoveel mogelijk te worden 

voorkomen en De Haeghehorst dient, als er een positief 

standpunt wordt ingenomen over de parkeerplaatsen, de 

gronden aan te kopen (voorafgaand aan de verkoop c.q. de 

wijziging van het bestemmingsplan) en zelf de boscompensa-

tie te regelen. 

Door De Haeghehorst is in 2014 ook nog een verzoek gedaan voor uitbreiding van 4 bungalows tussen 

de percelen Harderwijkerweg 110 – 118. Het college van B en W heeft bij besluit van 18 maart 2014 

besloten geen medewerking te verlenen aan dit verzoek.  
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Opvallend is de motivering waarom dit verzoek wordt afgewezen namelijk: 

a) Het ruimtelijke beeld vanaf de Harderwijkerweg veranderd in negatieve zin omdat er een versnip-

pering in het groen ontstaat. 

b) Het perceel (waar de bungalows op geplaatst zouden moeten worden) maakt deel uit van de 

groenstructuur. Er ontstaat een vermenging van functies (groen/wonen/recreatie). Het groen 

vormt nl een afscheiding tussen de functies. 

 

Naar de mening van de Bewonersgroep kunnen we uit deze Wob-informatie destilleren, dat het college 

van B en W koste van het kost De Haeghehorst wil accommoderen in het oplossen van “het parkeerpro-

bleem” dat elke andere ondernemer gewoon met eigen middelen en op eigen terrein moet realiseren. 

De “wendbaarheid” van het college daarbij is tekenend: nadat eerst een parkeerplaats van ca. 50 plek-

ken mogelijk werd geacht (mits goed onderbouwd) worden dat vervolgens in 1 bijeenkomst 100 (!) 

plaatsen die worden “meegenomen” in het te maken nieuwe bestemmingsplan. In tegenstelling tot het 

collegebesluit van 10-4-2012 wordt in het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld nergens meer ge-

sproken over de aanvullende voorwaarden van verkoop/aankoop (tegen welke waarde: bosgrond of 

parkeergrond?) en het regelen van boscompensatie. 

Daarnaast worden er in een concrete situatie (overigens terechte) argumenten gehanteerd om de 

bouw van de 4 bungalows tegen te houden die kennelijk niet van toepassing zijn op het stuk grond wat 

daar ca. 100 meter vandaan ligt aan de zelfde Harderwijkerweg. 

De Bewonersgroep Tonselse Veld is van mening dat er 

door het college van B en W een precedent wordt ge-

schapen en met twee maten wordt gemeten namelijk: 

a) door gemeentegrond te willen verkopen om het par-

keerprobleem van De Haeghehorst op te lossen en  

b) er worden niet dezelfde toetsingscriteria gehanteerd 

t.a.v. de parkeerplaats op de hoek van de Fazantlaan 

als die zijn gehanteerd voor de uitbreiding met de 4 bo-

vengenoemde bungalows. 

 

  

Het college van B en W 

schept een precedent en 

meet met twee  

maten 
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Hoofdstuk 5: Het vervolg 

5.1 Wanneer inhoudelijke behandeling? 

Aanvankelijk gaf de gemeente aan dat een inhoudelijk behandeling van alle zienswijzen niet voor de zomer van 

2015 wordt verwacht.  Op 23 juni jl. heeft het college van B en W alle indieners van zienswijzen via een brief 

geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Aangegeven is dat door een aantal van de ingediende zienswij-

zen extra nader onderzoek naar o.a. verkeerskundige-, geluidstechnische- en natuuraspecten noodzakelijk is. 

Naar aanleiding van die onderzoeken zullen de zienswijzen worden beantwoord. 

Verder kondigt het college van B en W aan dat, na beantwoording van de zienswijzen, een overleg gevoerd zal 

worden met zowel de initiatiefnemers als de bewonersgroep Tonselse Veld, waarbij een toelichting zal worden 

gegeven op de keuzes die zijn gemaakt in het plangebied. 

Het is wederom tekenend voor dit college van B en W dat men “een overleg” wil gaan voeren over de keuzes 

die dan al zijn gemaakt en het voorstel aan de gemeenteraad. Overleg houdt toch in dat je wederkerig wilt en 

kunt luisteren naar de argumenten van de ander en je standpunt zo nodig kunt bijstellen? Het college bedoelt 

kennelijk dat men de Bewonersgroep eenzijdig wil informeren over hun afwegingen. Zelfs met deze voorge-

schiedenis laat het college van B en W weer een kans liggen voor draagvlak voor hun voorstellen.  

De planning van het college van B en W is erop gericht om het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 

te bespreken in de Commissie Ruimte van de gemeenteraad op 

1 december en vaststelling in de gemeenteraad van 17 decem-

ber 2015. 

Wij hopen als Bewonersgroep dat de gemeenteraad van Ermelo 

verstandig is en democratische keuzes gaat maken die recht-

doen aan de mening en wens van de meerderheid van de bewo-

ners in het Tonselse Veld! 
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