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Antwoord op Statenvragen PS2015-826 Arnhem, 9 februari 2016 
 zaaknr. 2015-016988 
 
 
 
 De leden van 
 Provinciale Staten 
 
Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenleden 
 Bert Komdeur en Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA)  
over Versnelling doorlooptijd en toepassing regelgeving  
bij afdoening aanvragen toeristisch- economische  
initiatieven in GGN/Natura 2000 gebied. 
 
 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u 
hieronder het antwoord van ons college op de vragen van de Statenleden Bert Komdeur en Daisy 
Vliegenthart-Goedhart toekomen. 
 
Inleiding van de vragenstellers: 
Op woensdag 9 december bezochten leden van Provinciale Staten van Gelderland, in Ermelo en 
Nunspeet twee recreatieondernemingen, die als voorbeeld kunnen dienen voor een geheel eigentijdse 
toeristisch-recreatieve sector. 
In beide gevallen gaat het om projecten die in het Gelders Natuurnetwerk (GNN) liggen, tevens Natura 
2000 gebied. In Ermelo betrof het een vitaal vakantiepark dat al zeer geruime tijd wacht op de 
hoognodige uitbreiding en innovatie. Evenzo een initiatief van ondernemers om te komen tot een 
klimbos gecombineerd met een “bosgolfbaan” in Nunspeet. 
 
Vraag 1 : 
Bent u bekend met de uitbreidingsplannen van Camping en Bungalowpark Haeghehorst?  
 
Antwoord: 
Ja.  
 
Vraag 2 : 
Bent u bekend met de problemen waar deze ondernemer tegenaan loopt bij deze 
uitbreidingsplannen? 
     
Antwoord: 
Ja.     
 
Vraag 3 : 
Kunt u toelichten welke rol de Provincie Gelderland speelt bij deze uitbreidingsplannen? 
 
Antwoord: 
De rol van de provincie bij deze uitbreidingsplannen kent twee basiselementen: 

 Vanuit de ruimtelijke ordening een integraal afwegende, begeleidende en adviserende rol; 

 Een vergunningverlenende rol als bevoegd gezag op grond van de Natuurbeschermingswet 
(Nbwet); 
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In de tijd gezien ziet onze betrokkenheid bij deze plannen er als volgt uit: 
  

 De uitbreidingsplannen voor de Haeghehorst dateren al uit de tijd van het Groei- en 
krimpbeleid voor de recreatiesector op de Veluwe uit het Streekplan 2005. De eigenaar van 
de Haeghehorst was te laat met zijn aanvraag voor de laatste tender van groei en krimp. 
Daardoor kon deze aanvraag in dat kader (in 2011) niet meer gehonoreerd worden.  

 

 In overleg met de gemeente Ermelo, ons college en de ondernemer is vervolgens gekeken 
naar een oplossing voor uitbreiding. Daarin is de afspraak gemaakt de gewenste uitbreiding 
mogelijk te maken. Dit met de wetenschap dat dit een lastig traject is gezien de ligging van de 
locatie in Natura 2000 gebied. 

 Dat heeft er toe geleid dat c.a. 3 jaar geleden de uitbreidingslocatie is gewijzigd. Er is toen 
gelijktijdig geadviseerd over de ruimtelijke aspecten en, omdat de locatie in N2000 gebied ligt, 
de NB-wetvergunning (condities en voorwaarden) voor deze uitbreiding op basis van het toen 
vigerende Streekplan en EHS beleid. Op basis daarvan bleek de bereidheid en de 
mogelijkheid om aan genoemde voorwaarden en condities te kunnen voldoen.  
Belangrijke voorwaarde is, dat het oppervlakteverlies aan natuur moet worden 
gecompenseerd. 
 

 De feitelijke aanvraag voor de NB-wetvergunning is in 2015 bij ons ingediend en behandeld. 
Dat heeft geleid tot een (ontwerp) vergunning op 3 december j.l.  
Tegen de NB-wetvergunning zijn door een aantal partijen zienswijzen ingebracht. Op dit 
moment worden de zienswijzen beantwoord, waarna de vergunning definitief zal worden 
vastgesteld. Daartegen is beroep mogelijk bij de Raad van State. Wanneer deze vergunning 
onherroepelijk is geworden, zal de gemeente de bestemmingsplanprocedure starten.  
De gemeente is primair verantwoordelijk voor deze procedure en de doorlooptijden. 
 

 Bij de begrenzing van het Gelders natuurnetwerk (GNN) in de Omgevingsvisie 2014 is reeds 
rekening gehouden met deze uitbreiding.  

 
Vraag 4 : 
Kunt u ons uitleggen welke redenen er aan ten grondslag liggen dat besluitvorming rond de plannen 
van Outdoor Nunspeet zo lang duurt? 
 
Antwoord: 
Bij dit soort trajecten dient in een vroeg stadium met alle betrokken partijen het gesprek aangegaan te 
worden om zo in een later stadium vertraging in het proces te voorkomen. 
De gemeente Nunspeet heeft voor dit project een nieuw bestemmingsplan voorbereid en in procedure 
gebracht. Het plangebied ligt geheel in bestaande natuur van het GNN en in Nature 2000. De 
vertraging wordt veroorzaakt doordat in de voorbereiding van het plan geen (voor) overleg heeft 
plaatsgevonden met alle betrokken partijen, waaronder de provincie Gelderland. Feitelijk gebeurt dat 
nu tijdens de bestemmingsplanprocedure. Daarnaast wordt door de gemeente, provincie en 
Staatsbosbeheer gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden voor natuurcompensatie.”  
 
Vraag 5 : 
Bent u bekend met de plannen van Outdoor Nunspeet die zij willen ontwikkelen naast Buitencentrum 
Noord-Veluwe in Nunspeet? 
 
Antwoord: 
Ja 
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Vraag 6 : 
Bent u bekend met de problemen waar deze ondernemers tegenaan lopen bij deze plannen? 
 
Antwoord: 
Ja. 
 
Vraag 7 : 
Kunt u toelichten welke rol de Provincie Gelderland speelt bij deze plannen? 
 
Antwoord: 
Ons afwegingskader voorziet in overleg in de initiatieffase van een plan zodat gelijktijdig met alle 
relevante disciplines een afweging kan worden gemaakt en richting kan worden gegeven aan de 
realisatiemogelijkheden / haalbaarheid van een plan of project. Daarnaast zijn wij bevoegd gezag op 
grond van de Natuurbeschermingswet en de vergunningverlening op grond van die wet. Het hebben 
van een centraal aanspreekpunt in dit soort gevallen blijkt te werken. 
 
Zie voor het overige de antwoorden op vraag 3 en 4. 
 
Vraag 8 : 
Kunt u ons uitleggen welke redenen eraan ten grondslag liggen dat besluitvorming rond de plannen 
van Outdoor Nunspeet lang duurt? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 4.  
 
Vraag 9 : 
Voor beide ondernemers, Haeghehorst en Outdoor Nunspeet, geldt dat zij willen ondernemen in 
Natura 2000 en Gelders Natuur Netwerk. Kunt u ons uitleggen wat de verschillen zijn in regelgeving 
tussen beiden? Geldt er een ander beschermingsniveau voor GNN dan voor natura 2000? 
 
Antwoord: 
Via de Natuurbeschermingswet, waarin het Europese beleid voor Natura 2000 is verankerd, worden 
bijzondere, door de Minister aangewezen natuurdoelen beschermd. Deze doelen omvatten een aantal 
vegetatietypen en/of bijzondere soorten dieren, meest vogels. Het gaat dan om een selectie van alle 
natuur in een bepaald gebied.  
 
Het Gelders natuurnetwerk (GNN) beschermt de gehele natuur en alle daarmee verbonden 
kernkwaliteiten die uw Staten in de Omgevingsvisie en Verordening hebben benoemd en niet alleen 
die onderdelen die Europese bescherming genieten. Het beschermingsregime is voor een groot deel 
opgedragen door het Rijk via o.m. het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening ( het Barro) de 
Flora- en Faunawet en de Boswet. 
Uw Staten hebben er een beschermingsregime aan toegevoegd na een uitgebreid traject van co-
creatie met vele externe partijen en vastgelegd in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. 
Op dit moment wordt een notitie voorbereid over mogelijke aanpassingen van het 
beschermingsregime van het GNN. 
  
Vraag 10 : 
Kunt u aangeven of er meer situaties zijn zoals bovengenoemde, waar ondernemers lang moeten 
wachten en geen enkele duidelijkheid of een begin daarvan hebben gekregen of hun initiatieven 
toegestaan kunnen worden? 
 
Antwoord: 
Nee, die zijn ons op dit moment niet bekend. 
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Vraag 11 : 
Kunt u aangeven waar het aan ligt dat de doorlooptijd van de procedures zo lang is? En wilt u daarbij 
in gaan op de regels, de belemmeringen rond de natuurgebieden, de uitvoerbaarheid van de regels, 
de helderheid van de procedures en de samenwerking tussen de verschillende overheden 
 
Antwoord: 
Op de eerste plaats gaat het om complexe regelgeving met beperkte inhoudelijke speelruimte. 
Uit de beantwoording van vraag 4 blijkt,  dat -  met name bij lastige, integrale vraagstukken in een 
gevoelige omgeving  -  een tijdige en grondige voorbereiding van een plan of project essentieel is. Dat 
vraagt van initiatiefnemers dat ze alle relevante partijen tijdig – dat wil zeggen al bij de eerste plan 
voorbereiding (initiatieffase) - betrekken. Planvorming in dit soort situaties kost nu eenmaal (meer) tijd.  
Zie overigens het antwoord bij vraag 7. 
 
Vraag 12 : 
Hoe kunt u ervoor zorgen dat de doorlooptijd van toetsing van de verzoeken van de genoemde 
ondernemers in het bijzonder, versnelt? 
 
Antwoord: 
Zie het antwoord bij vraag 7 en 11. 
 
Vraag 13 : 
Hoe kunt u ervoor zorgen dat de doorlooptijd van de toetsing van verzoeken in het algemeen waar 
ondernemers in of in de nabijheid van natura 2000 gebieden willen ondernemen, versnelt?  
 
Antwoord:  
Zie het antwoord bij vraag 7 en 11. 
 
Vraag 14 : 
Kunt u aangeven hoe de procedures voor ondernemers versneld kunnen worden, waardoor zij sneller 
duidelijkheid krijgen over de haalbaarheid van hun plannen? En wilt u daarbij in gaan op de regels, de 
belemmeringen rond de natuurgebieden, de uitvoerbaarheid van de regels, de helderheid van de 
procedures en de samenwerking tussen de verschillende overheden.  
 
Antwoord: 
De normale werkwijze is vroegtijdig contact over een initiatief / plan door de initiatiefnemers.  
Procedures kunnen worden versneld bij een goede voorbereiding en een tijdig goed vooroverleg met 
integrale advisering. Met dit tijdige integrale vooroverleg werken wij al volgens de procedure waarin de 
Omgevingswet die nu wordt voorbereid vanaf 2019 zal voorzien.  
Tegen deze achtergrond werken we ook met onze partners samen aan het verbeteren van de 
werkprocessen.  
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning 
P.G.G. Hilhorst - secretaris 


