
Aan het college van B en W. van de gemeente Ermelo 

Per email: gemeente@ermelo.nl 

 

Datum:  14 augustus 2015 

Onderwerp:  verzoek om informatie over onderzoek naar verplaatsing bedrijven Harderwijkerweg 

132, 134 C en 138. 

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 hebben wij n.a.v. de 

ruimtelijke onderbouwingen van  

 de Harderwijkerweg 132 (nr . 14031762, casenummer 2014-07033); 

 de Harderwijkerweg  134 C (nr. 14031766, casenummer 2014-07033) en 

 de Harderwijkerweg 138 (nr. 14032525, casenummer 2014-07033) 
 
het hierna volgende verzoek. 

In de onderbouwing bij de hierboven genoemde percelen staat onder het kopje Gegevens over het 

ruimtelijk perspectief dat “Verplaatsing van de bestaande activiteiten naar een bedrijventerrein uit 

financieel oogpunt onhaalbaar is gebleken”. 

Deze zinsnede doet vermoeden dat er een onderzoek naar de mogelijkheden van verplaatsing heeft 

plaatsgevonden.  

Wij hebben daarbij de volgende vragen:   

1. Heeft u dit onderzoek door een onpartijdige deskundige laten uitvoeren? Zo nee, waarom 

niet? 

2. Kunt u inzage geven in het beleidsmatige afwegingskader dat u heeft  gehanteerd bij dit 

onderzoek naar een eventuele verplaatsing? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u bij het onderzoek expliciet uit gegaan van de huidige omvang en de met het vigerende 

bestemmingsplan strijdige activiteiten?  Zo nee, waarom niet? 

4. Welke kostenberekeningsystematiek heeft u gehanteerd?  

5. Heeft u tevens in kaart gebracht welke effecten een eventuele verplaatsing op de kwaliteit 

van de woon-, werk- en leefomgeving in het desbetreffende deel of van het Tonselse Veld als 

geheel, zou kunnen opleveren? Zo nee, waarom niet? 

6. Heeft u overwogen gebruik te maken van de Provinciale bedrijfsverplaatsing regeling? Zo 

nee, waarom niet? 

7. Kunt u ons per perceel inzage geven in de resultaten van het onderzoek naar verplaatsing? 

Indien het verstrekken van bedrijfseconomische gegevens van de desbetreffende bedrijven 

een verhinderende factor is  voor openbaarmaking, bent u dan bereidt om uw gemeenteraad 

desgevraagd vertrouwelijk inzage te verstrekken? 



 

Gaarne zien wij de beantwoording van bovenstaande vragen tegemoet. 

Met vriendelijke groet 

Namens de Bewonersgroep Tonselse Veld, 

 

P.P.  Raaijen, 
R. Koolmees, 
J. van Schie, 
B.S.C.  Groeneveld  
 


