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Ermelo, 8 februari 2016 

 

Geachte raadsleden, 

Naar aanleiding van de behandeling van het Bestemmingsplan Tonselse Veld in de commissie Ruimte 

en Infrastructuur op 1 februari 2016 wil de Bewonersgroep Tonselse Veld (BTV) , in aanvulling op de 

Visie en het Manifest van de BTV van 21 januari 2016, nog het volgende onder uw aandacht brengen. 

Er is veel besproken en gezegd in de commissievergadering, maar er zijn ook nog veel onderwerpen 

onbesproken en/of onderbelicht gebleven. Als bewoners en recreatiehuiseigenaren willen wij het graag 

begrijpen waarom het college de keuzes heeft gemaakt, die het aan de raad heeft voorgelegd. 

Alleen maar zeggen: “wij hebben als College een afweging gemaakt” en “wij hebben als College daar 

een andere beleving bij” of “het is een kwestie van beleving” is volgens ons niet voldoende. Er dient een 

duidelijk objectiveerbare uitleg en toelichting te komen op een aantal waarom-vragen. Pas dán is het 

eindresultaat van de politieke besluitvorming voor de burgers aanvaardbaar en kan er echt breed 

maatschappelijk draagvlak voor de besluitvorming van de gemeenteraad ontstaan. Tot op heden is dat 

nog niet het geval. 

Volgens de BTV dienen in ieder geval de volgende vragen nog beantwoord te worden door het College. 

  

Vraag: 

Verwijzing vindplaats 

en/of nadere toe-

lichting: 

1. Het College stelt, dat er breed algemeen belang is gediend met de 

voorgestelde ontsluitingsweg en de uitbreiding van De Haeghehorst. 

Kan het College dat “brede algemene belang” onderbouwen, als er 

honderden mensen zijn die tegen deze twee onderdelen in het Be-

stemmingsplan zijn? 

 

Zie Zienswijze blz. 

75. 

2.  a) Waarom doet het College niets voor de belangen van de tientallen 

bewoners en de besturen van de recreatieparken verenigd in de 

BTV en de 350 ondertekenaars van de petitie bij het maken van de 

keuzes vóór de ontsluitingsweg en de uitbreiding van De Haeghe-

horst?.  

b) Als het College vindt dat zij dat wel doet, waar blijkt dat dan uit?  

c) Als het College dat niet doet, welke belangen van 5 ondernemers 

wegen dan zwaarder dan die van tientallen bewoners en honder-

den recreatiehuiseigenaren? 

 

 

3.  Waarom gaat het College voorbij aan de eigen uitgangspunten in de 

Structuurvisie 2025 nl 

- Alleen extensieve woonbebouwing mogelijk maken; 

- Hoofdaansluitingen van het gebied blijven aan de Harderwijker-

weg; 

- Vrijkomende ruimte is bedoeld voor recreatie; 

- Als werkfunctie wordt versterkt, dient er vastgesteld te worden 

wat de daadwerkelijke behoefte is; 

- Er dient sprake te zijn versterking van recreatie aan de randen; 

- Er dient rekening gehouden te worden met de EHS. 

Zie Structuurvisie 

2025 gemeente  

Ermelo blz. 39 - 41 
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4. Waarom houdt het College zich niet aan de uitgangspunten van de  

Visiekaart en het Projectplan Tonselse Veld 2012.  

Deze geven aan: 

- Er dient sprake te zijn van versterking en behoud van het groene 

en toeristisch recreatieve karakter van het gebied; 

- De bestemmingsplanontwikkeling mag geen bedreiging vormen 

voor de recreatieterreinen; 

- Het verkeer vanuit de werkwereld (de Harderwijkerweg) dient 

strikt gescheiden te worden van het verkeer in de woon- en  

recreatiewereld (Eendenparkweg/Fazantlaan). 

 

Zie raadsvergadering 

31-5-2012 en de 

Toelichting op Visie 

kaart Tonselse Veld 

blz. 1-3 

5. a) Het College stelt in het bestemmingsplan TV, dat verplaatsing van 

de bedrijven aan de Harderwijkerweg 132, 134 en 138 onhaalbaar 

is gebleken. Waar blijkt dit uit en is daar objectief onderzoek naar 

gedaan?  

b) Zo ja, wil het College dit onderzoek openbaar maken?  

 

 

 

De BTV heeft daar op 14-8-2015 verduidelijkende vragen over gesteld 

maar hier geen enkele reactie op gekregen. 

 

Zie Ruimtelijke on-

derbouwing percelen 

Harderwijkerweg 

132, 134 en 138 in 

Toelichting respec-

tievelijk op blz. 667, 

674 en 688. 

Zie www.tonselse-

veld.nl onder Infor-

matievragen. 

 

6. Het gedeelte Haspel 99 – 129 is door de Provincie Gelderland uit het 

bestemmingsplan TV gehaald. Eventuele toekomstige ontwikkelingen 

op dit gedeelte van de Haspel kunnen grote effecten hebben op de 

rest van het Tonselse Veld. Waarom zijn deze mogelijke effecten niet 

in kaart gebracht en betrokken bij de besluitvorming van het bestem-

mingsplan?  Zie ook de vragen van de BTV op 14-8-2015. 

 

Zie www.tonselse-

veld.nl onder Infor-

matievragen. 

7. a) Waarom geeft het College géén goed onderbouwde en toetsbare  

reden op basis waarvan onomstotelijk blijkt, dat de 5 bedrijven 

aan de Harderwijkerweg zo moeten uitbreiden als wordt voorge-

steld? 

b) Is overwogen om een geringere groei-variant te hanteren waarbij 

minder verkeersdruk zal worden gegenereerd en de bedrijven 

kunnen blijven uitwegen op de Harderwijkerweg?  

c) Zo nee: waarom niet? 

 

 

8. a) Wethouder J. van den Bosch stelt (in de vergadering van 1 februari 

2016), dat de Provincie de in- en uitritten van de 5 bedrijven aan 

de Harderwijkerweg enkel en alleen niet wil, omdat het College de 

bedrijven positief bestemd (gelegaliseerd) heeft. Is dat juist en is 

dat de enige reden?  

b) Indien er nog andere redenen zijn, welke zijn dat dan? 

c) Is deze uitspraak van de Provincie een wens of een verplichting 

voor het College? 

d) In het geval dat het een wens is, kan het College daaraan voorbij 

gaan? 

e) Zo nee, waarom niet? 

f) Zo ja, waarom doet het College dat niet?  

Hoor audioverslag 

van vergadering op 

1-2-2016 

http://www.tonselseveld.nl/
http://www.tonselseveld.nl/
http://www.tonselseveld.nl/
http://www.tonselseveld.nl/
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g) Kan het verkeer van 5 bedrijven op de Harderwijkerweg uit blijven 

wegen als er géén sprake is van uitbreiding? 

h) Is het College het eens met het feit, dat in de Visiekaart en het  

Projectplan Tonselse Veld met geen woord gerept wordt over het  

afsluiten van de in- en uitritten van de 5 bedrijven aan de  

Hardewijkerweg? 

i) Het College is met de huidige variant ruim 3 jaar bezig geweest na 

de besluitvorming over de Visiekaart en het Projectplan Tonselse 

Veld (mei 2012). Volgens wethouder J. van den Bosch tijdens de 

commissievergadering van 1/2/2016 is een parallelweg naast het 

fietspad aan de Harderwijkerweg door het college wél als een al-

ternatief gezien, maar omdat het heel veel tijd kost om dat te rea-

liseren is daar niet voor gekozen.  

j) Wanneer is deze afweging gemaakt en hoeveel extra tijd had het 

dan moeten gaan kosten? 

k) Waarom heeft het College deze laatste keuze niet voorgelegd aan 

de gemeenteraad en/of de bewoners? 

 

9. Waarom geeft het College in plaats van een mondelinge weergave van 

een gesprek met de verantwoordelijk gedeputeerde van de Provincie 

Gelderland geen schriftelijke en goed onderbouwde reden waarom de 

Provincie de bestaande 4 uitritten aan de Harderwijkerweg niet langer 

gehandhaafd wil zien, zodat iedereen daar kennis van kan nemen? 

De BTV heeft op 30 juli 2015 gesproken met ambtenaren van de Pro-

vincie Gelderland. Uit dat gesprek blijkt dat er technisch andere alter-

natieven zijn, maar dat die niet door het College zijn voorgelegd aan 

de Provincie. 

 

 

 

 

 

 

Zie gespreksverslag 

op www.tonselse-

veld.nl, onder Laatste 

Nieuws dd. 30-7-

2015. 

 

10. Het College (en/of de Provincie) hanteert t.a.v. de 5 bedrijven aan de 

Harderwijkerweg een ander criterium dan dat gehanteerd wordt bij de 

ontwikkeling aan de Harderwijkerweg 234 – 242. Ook hier is nl sprake 

van een geheel nieuwe ontwikkeling en forse uitbreiding (kantoren en 

woningen) inclusief extra verkeersdruk op de Harderwijkerweg. M.a.w. 

wat is het verschil van deze ontwikkeling met de ontwikkeling van de 

bedrijven aan de Harderwijkerweg 132 – 138? 

 

Zie Ruimtelijke on-

derbouwing van Har-

derwijkerweg 234 – 

242 in Toelichting 

Bijlagen op blz. 704 

ev. 

11. Als de uitbreiding van bedrijvigheid zo belangrijk is voor de eigenaren 

van de bedrijven om “levensvatbaar” te kunnen ondernemen waarom 

kan dat niet elders in de regio op een regulier bedrijventerrein? 

 

 

12. Waarom wordt er in de Toelichting op het Bestemmingsplan t.a.v. de 

toetsing van de Ladder voor duurzame verstedelijking geen objectieve 

onderbouwing gegeven, dat er een actuele regionale behoefte is om 

juist daar (aan de Harderwijkerweg) en in die zin uit te breiden als 

wordt voorgesteld? 

 

 

 

Zie Toelichting  

Bijlagen BP TV blz. 16 

e.v. 

http://www.tonselseveld.nl/
http://www.tonselseveld.nl/
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13. De bewoners en recreatiehuis-eigenaren op de Eendenparkweg en Fa-

zantlaan willen geen fietspad, als er geen ontsluitingsweg komt. 

Waarom zegt het College dan, dat de wegverbreding en de fietspaden 

conform de wens zijn van de bewoners, terwijl onomstotelijk vaststaat 

dat dat helemaal niet zo is? 

 

 

14. Is het juist dat de aanpassingen van de Eendenparkweg en Fazantlaan 

om verkeersveiligheidsredenen worden aangelegd, omdat de extra 

verkeersdruk via ontsluitingsweg dat noodzakelijk maakt? 

 

 

15. Waarom heeft het College in de Variantenstudie Ontsluitingsstructuur 

Tonselse Veld geen objectieve vergelijking laten maken door tevens 

een analyse te laten maken naar de 0-situatie én naar de verkeers- 

effecten in de situatie, waarin het huidige gebruik van de 4 uitritten 

(inclusief uitbreiding van de bedrijven) gehandhaafd blijft? 

 

Zie Variantenstudie 

Ontsluitingsstructuur 

Tonselse Veld 

16. a) Bevestigt het College, dat uit de Variantenstudie Ontsluitings-

structuur Tonselse Veld blijkt, dat in variant 1 (huidige situatie 

met één ontsluiting) het autoverkeer vanuit het noorden en het 

zuiden richting de toegangsweg(en) aan de Harderwijkerweg GEEN 

BELEMMERING ondervindt in de doorstroming op en van de N303 

en dat uitsluitend het verkeer van de bedrijven last kan ondervin-

den van langere wachttijden? 

b) Wat was de reactie van de Provincie op deze conclusie? 

c) Is het juist, dat uitsluitend het feit dat het verkeer van deze 5 be-

drijven last kan ondervinden, de reden is dat tientallen bewoners 

en honderden recreatiehuiseigenaren de gevolgen van de extra 

verkeersdruk op de Eendenparkweg en Fazantlaan moeten dulden 

en dat er € 1.6 mln. maatschappelijk geld moet worden geïnves-

teerd in verkeersveiligheid? 

  

Zie Variantenstudie 

Ontsluitingsstructuur 

Tonselse Veld blz. 15 

onder Resultaten 

Verkeersafwikkeling. 

17. Wat vindt het College van het uitgangspunt van Veilig Verkeer Neder-

land, dat het woon- en recreatiegebied moet worden beschermd tegen 

onnodig (vracht)verkeer en dat de hoofdstructuur moet blijven worden 

gebruikt. Juist nu ook duidelijk vaststaat, dat het handhaven van de 

uitritten aan de Harderwijkerweg, inclusief het feit als de bedrijven 

uitbreiden, op zich geen belemmering vormt voor de doorstroming op 

de N303? 

 

Zie Manifest BTV 

punt 16 blz. 13. 

18. Wat houdt, naar de mening van het College, de “recreatieve opwaarde-

ring van het gebied” in als er aan de Fazantlaan en een gedeelte van 

de Eendenparkweg er meer dan 70 bomen moeten worden gekapt en 

er een wegverbreding komt van 5 naar 11 mtr? 

 

Zie Manifest punt 13 

blz. 11. 

19. Waarom gaat het College voorbij aan het Beeldkwaliteitsplan, waar ge-

steld wordt dat het huidige beeld (het fraaie profiel met brede bermen 

en bomen) van de Eendenparkweg gecontinueerd moet worden en 

waar mogelijk zelfs versterkt? 

 

 

Zie Beeldkwaliteits-

plan bestemmings-

plan blz. 20  
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20. Vindt het College het aanvaardbaar, dat de stikstofoxidedepositie in 

dit woon- en recreatiegebied met 1380 % stijgt en op welke wijze 

heeft deze stijging een rol gespeeld in “de afwegingen” van het Col-

lege? 

 

Zie blz. 118 van de 

Toelichting Bijlagen. 

21. Waarom negeert het College de belangen van de tientallen bewoners 

en recreatiehuiseigenaren en de belangen van 350 ondertekenaars van 

de petitie ten aanzien van de uitbreiding van de camping De Haeghe-

horst en spreekt het alleen over economische belangen van Ermelo en 

bedrijfseconomische belangen van de ondernemer zelf? 

 

Zie Zienswijzenota 

blz. 91 en 92. 

22. Het College geeft aan, dat ze niet “slinks” hebben gehandeld om in 

overleg met de Provincie het uitbreidingsgebied van De Haeghehorst 

uit het GNN te halen, omdat dit in het belang van het College was, ter-

wijl ze daarmee juist de Omgevingsverordening Gelderland buitenspel 

hebben gezet, waardoor de uitbreiding niet getoetst behoeft te wor-

den aan de Omgevingsverordening en de bewoners geen rechtsbe-

schermingsmogelijkheden hadden.  

a) Was het College zich bewust van dat feit? 

b) Wat was het belang van het College om zo te handelen? 

c) Waarom heeft het College het belang van de uitbreiding laten pre-

valeren boven het rechtsbeschermingsbelang van de burgers en 

de natuur in het Tonselse Veld? 

d) Waarom past het College hun eigen handelwijze niet aan, nu men 

op de hoogte is van het effect van hun handelen en brengt men de 

uitbreiding niet onder het regiem van de Omgevingsverordening  

Gelderland? 

 

Zie Manifest BTV nr. 

20 blz. 14 en 15. 

23. Het College stelt, dat camping De Haeghehorst o.a. op basis van een 

door de eigenaren zelf uitgevoerd onderzoek om bedrijfseconomische 

redenen moet uitbreiden, omdat anders de cashflow van De Haeghe-

horst zich binnen 3 – 5 jaar negatief zal ontwikkelen.  

a) Is het College bereid de onderbouwing van deze bedrijfseconomi-

sche redenen (vertrouwelijk) te delen met de raad, zodat zij zich 

kan vergewissen van de juistheid van deze stelling? 

b) Heeft het College overwogen om De Haeghehorst op een andere 

wijze te ondersteunen bij hun wens om uit bedrijfseconomische 

redenen uit te breiden? Zo ja op welke wijze? 

c) In het gebied zijn er ook andere recreatieondernemers, die al ja-

ren bezig zijn met extensivering van hun bedrijfsvoering, waar-

door hun omzet onder druk staat en het bedrijfsresultaat daalt. Is 

het College bereid ook deze ondernemers door middel van areaal-

uitbreiding in het gemeentelijk bosgebied te ondersteunen in het 

positief maken van hun bedrijfsresultaten? 

d) Zo nee, waarom niet? 

e) Kan het College inzicht geven in de afweging van belangen die zij 

heeft gemaakt bij het  laten prevaleren van de bedrijfseconomi-

sche belangen van De Haeghehorst ten opzichte van de belangen 

van tientallen bewoners en honderden recreatiehuis-eigenaren? 

 

Zie Zienswijzenota 

blz. 91 en 92 



 
7 

24. Is het College zich bewust van de precedentwerking van de uitbreiding 

van De Haeghehorst ten opzichte van de eventuele uitbreiding van 

Hotel De Heerlijckheijd en het Jacob Cats Instituut en de eventuele 

bouwplannen van de 13 eigenaren van de bospercelen aan de Harder-

wijkerweg gelegen nabij De Haeghehorst. 

 

 

25. Waarom wacht het College niet t.a.v. de vaststelling van het bestem-

mingsplan Tonselse Veld totdat de definitieve beoordeling tot stand is 

gekomen t.a.v. de Natuurbeschermingswetvergunning?  

 

 

26. Waarom gaat het College t.a.v. de uitbreiding van De Haeghehorst 

voorbij aan de toetsing aan de Ladder van duurzame verstedelijking 

zoals genoemd in de Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de ge-

meente Ermelo en geeft men geen adequate onderbouwing van de 

toetsing aan die Ladder?  

 

Zie in Toekomstvisie 

op de verblijfsrecrea-

tie Ermelo punt 7.2 

op blz. 45. 

27. Het College stelt dat er economische belangen mee gediend zijn als 

De Haeghehorst en de 5 bedrijven kunnen uitbreiden en gebruikt dat 

als belangrijk argument in de besluitvorming. Kan het College dan met 

onderbouwen met hoeveel, bij wie en hoelang een uitbreiding van 

Camping De Haeghehorst en de 5 bedrijven aan de Harderwijkerweg 

aan werkgelegenheidsvoordeel oplevert en wat dat individuele voor-

deel per ondernemer en/of de gemeente Ermelo is of wordt? 

 

 

   

 

De BTV roept u op om de antwoorden van het College op uw eigen vragen en ook op deze waarom-

vragen goed te wegen en u zelf af te vragen of de argumentatie op basis waarvan de ontsluitingsweg 

wordt aangelegd en de uitbreiding van camping De Haeghehorst wordt gerealiseerd, voldoende wordt 

onderbouwt en op maatschappelijk draagvlak kan rekenen.  

In het Manifest van de BTV van 21 januari jl. hebben wij u voorgesteld: 

1) NIET in te stemmen met het aan- en afvoeren van het verkeer van de bedrijven aan de Harderwij-

kerweg via de voorgestelde ontsluitingsweg richting de Eendenparkweg; 

2) Het College van B en W op te dragen de huidige in- en uitritten op de N303 voor de  

bedrijven te handhaven en daarbij te bepalen dat de handhaving van deze in- en uitritten  

randvoorwaardelijk is voor de uitbreidingen van deze bedrijven;  

3) Camping De Haeghehorst NIET uit te laten breiden in het Natura2000-gebied en de eigenaren van 

deze camping, net als alle andere verblijfsrecreatieondernemingen op basis van het beleid in de 

Toekomstvisie op de Verblijfsrecreatie, te ondersteunen bij het transformeren van zogenaamde 

niet-vitale verblijfsrecreatieparken naar vitale vakantieparken. 

 

Dit voorstel blijft wat ons betreft nog onverkort gehandhaafd. 

 

 

Bewonersgroep Tonselse Veld 

8 februari 2016 


