
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 financiële haalbaarheidstudie verplaatsing 

bedrijven Haspel 99 t/m 129  

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van uw brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 24 juli 

2014 over het Ontwerpbestemmingsplan Tonselse Veld, uw referentie 14041180, casenr. 2014-

09110 vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

In deze brief wordt aangegeven dat van provinciezijde kanttekeningen worden geplaatst bij een 

viertal percelen tussen de huisnummers Haspel 99 t/m 129. Deze kanttekening heeft betrekking op 

de vraag of de planologische inpassing van de bestaande bedrijvigheid moet worden aangemerkt als 

strijdig met de afspraken van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen Noord Veluwe. Het effect 

van deze kanttekeningen is dat de bestemmingsplan procedure zonder de vier genoemde percelen 

aan de Haspel is doorgezet. 

Door de provincie is een financiële haalbaarheidsstudie gevraagd naar verplaatsing van deze 

bedrijven. In de afspraken die een jaar geleden gemaakt zijn wordt aangegeven dat over de te 

hanteren uitgangspunten voor de haalbaarheidsstudie nadere afstemming volgt tussen provincie en 

gemeente. Daarbij is tevens afgesproken dat als uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat een verplaatsing 

niet haalbaar is en/of het herontwikkelen van de te verlaten locaties niet voldoende resultaat 

oplevert, de handhaving van de vier bedrijven op de huidige locatie door de provincie wordt 

geaccepteerd en een aparte bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd. 

De vier bedrijven zijn thans gevestigd in de rand van het Tonselse veld.  Een eventuele verplaatsing 

dan wel een legalisering en/of formalisering van de huidige (of toename van) bedrijfsactiviteiten aan 

de Haspel  hangt nauw samen met en heeft effect op het Tonselse Veld als geheel (bv. t.a.v. natuur- 

verkeer-, geluid- en milieudruk in het gebied). 

Kunt u ons daarom informeren over  

1. De stand van zaken van de haalbaarheidstudie/verkenning naar verplaatsing van de 

bedrijven naar een regulier bedrijventerrein? 

2. De te hanteren uitgangspunten voor de haalbaarheidsstudie? Zo nee, wanneer verwacht u 

dat deze bekend zullen zijn? 

3. Bent u voornemens om bij deze uitgangspunten eveneens te betrekken het uitgangspunt dat 

in het Tonselse Veld ca 40 vakantieparken zijn gevestigd en daarmee op dat terrein een heel 

belangrijke toeristisch-recreatieve en economische drager is voor de gemeente Ermelo en 

dat in het kader van het programma Vitale Vakantieparken bedrijfsmatige 



fabrieksactiviteiten in een dergelijk gebied zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen dan 

wel te worden beperkt? 

4. Op welke wijze gaat u rekening houden met de mogelijke uitkomsten van de 

haalbaarheidsstudie naar een mogelijke verplaatsing of formalisering van deze centraal in 

het gebied liggende bedrijven op het thans ter besluitvorming voorliggende Ontwerp 

Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014? Brengt u op voorhand (bv door scenarioplanning) in 

kaart wat de mogelijke cummulatieve of degressieve effecten zijn op natuur-, verkeer-, 

geluid- en milieudruk in het gebied als geheel of specifieke delen in het bijzonder? 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Bewonersgroep Tonselse Veld, 

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


