
Omgevingsvergunning 

Harderwijkerweg 132

1e aanvraag Primaire besluit 2e aanvraag In de tussentijd: 

23-11-2016 9-5-2017 11-10-2017 4-11-2017

Voorgeschiedenis: Perceel 

Harderwijkerweg 132 maakt deel uit 

van het gedeelte Harderwijkerweg 

132 -138 dat door de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State bij hun uitspraak van 5 april 

2017 uit het bestemmingsplan 

Tonselseveld 2014 is gehaald (in 

juridische zin: vernietigd) omdat de 

daar gewenste bedrijfsbestemmingen 

niet overeenkwam met het vigerende 

Regionale Programma 

Bedrijfsterreinen Noord Veluwe waar 

deze percelen onder vielen. In het Bp 

Tonselse Veld 2014 werd voorgesteld 

de agrarische bestemming te 

veranderen in een 

bedrijfsbestemming. Door de 

uitspraak van de Raad van State 

vallen deze percelen weer onder de 

oude bestemmingsplan Tonselseveld 

1987 met een agrarische 

bestemming. 

De eigenaar vraagt 

een omgevings-

vergunning aan voor 

de 1e fase van het 

slopen van zijn 

loodsen en het 

bouwen van een 

bedrijfsverzamel-

gebouw.

B&W besluiten de 

omgevings-vergunning te 

weigeren op basis van de 

recente uitspraak Raad van 

State van 5 april 2017. De 

bedrijfsmatige ontwikkeling 

past niet binnen het 

Regionaal Programma 

Bedrijventerreinen Noord 

Veluwe.

De eigenaar vraagt 5 

maanden later opnieuw 

een omg.verg. aan, nu op 

basis van de zgn. 

"Kruimelregeling". Niet 

voor het slopen en 

nieuwbouw maar voor het 

tijdelijk legaliseren van de 

bestaande 

gebouwen/schuren. 

Feitelijk wordt gevraagd 

om de bestemming van de 

grond die op basis van het 

Bestemmingsplan 

Tonselse Veld 1987 

agrarisch is, door 

legalisering van de 

gebouwen t.b.v. opslag- 

en transportactiviteiten, 

een bedrijfsbestemming 

te geven (voor een 

maximale periode van 10 

jaar).

De Stichting heeft een 

zienswijze/mening 

verstuurd aan B&W 

met verzoek om een 

integrale aanpak en 

nader overleg over het 

gebied. Op 30 

november 2017 krijgt 

de Stichting antwoord: 

de reactie/zienswijze 

wordt voor 

kennisgeving 

aangenomen + men 

doet de aankondiging 

van het besluit (zie 

hiernaast op 2-12).



Besluit op 2e aanvraag Bezwaar Adviescommissie voor 

de bezwaarschriften

Besluit op bezwaar

2-12-2017 8-1-2018 19-3-2018 2-7-2018

B&W besluit de 

omgevingsvergunning te 

verlenen op basis van de 

zgn. "kruimelregeling" en 

verstrekt een vergunning 

voor een tijdelijke 

termijn van 10 jaar. Zij 

verlenen ook vergunning 

voor het een inpandige 

opslag, met uitzondering 

van de steiger- en 

metaalverwerking en 

buitenopslag.

Door Stichting WRBT 

+ 2 omwonenden 

wordt een bezwaar 

ingediend bij B&W.

Bezwaar gegrond. 

Commissie stelt vast dat 

het geldende best.plan 

geen afwijkingsmogelijk-

heden kent en dat 

strijdig gebruik alleen in 

specifieke gevallen kan 

en niet in strijd mag zijn 

met een goede 

ruimtelijke ordening. De 

cie. stelt ook vast dat de 

motivering van het 

besluit niet voldoende is 

en dat de motivering 

door een goede 

ruimtelijke ordening 

wordt gemist. De 

uitspraak van de RvS laat 

geen ruimte voor een 

vergunningverlening 

volgens de 

'Kruimelregeling".  

B&W nemen advies van de cie. niet over en het 

bezwaar wordt ongegrond verklaard. Het besluit 

op de 2e aanvraag wordt gehandhaafd. Het 

nieuwe besluit is niet meer gebaseerd op de 

argumenten zoals genoemd in het aanvankelijke 

besluit. Het college zegt nu dat “de gemeenten 

Harderwijk, Putten en Ermelo in samenspraak 

met de provincie Gelderland geconstateerd 

hebben dat het Regionaal Programma 

Bedrijventerrijnen Noord Veluwe moet worden 

geactualiseerd en herijkt. Daarbij dient tevens in 

ogenschouw te worden genomen een mogelijke 

afschaling van het bedrijventerrein Kerkdennen. 

Indien daarover overeenstemming kan worden 

worden bereikt, dan is toekenning van een 

toekomstige bedrijfsbestemming aan de 

terreinen aan de Harderwijkerweg (132/138), 

niet ondenkbaar“. Om die reden heeft het 

college van B en W het besluit tot tijdelijke 

legalisering van max. 10 jaar in stand gelaten. 

Commentaar WRBT: B&W neemt bij deze 

beslissing een voorschot op een nieuw "beleid" 

wat nog helemaal niet bestaat, noch bekend is, 

noch is vastgesteld. 



Beroep Rechtbank Gelderland met 

tussenuitspraak

Tussenstappen Uitspraak Rechtbank 

Gelderland

In de tussentijd

2-7-2019 19-12-2019

2 omwonenden hebben een beroep 

ingediend bij de Rechtbank. Nadat de 

behandeling bij de rechtbank diverse keren 

op verzoek van de gemeente wordt uitgesteld 

(zie hierna onder "In de tussentijd" voor het 

waarom) wordt uiteindelijk op 2 juli 2019 een 

tussenuitspraak gedaan. De rechtbank stelt 

vast dat er sprake is van een zogenaamd 

motiveringsgebrek met betrekking tot de 

“goede ruimtelijke ordening”. Zij is tevens van 

mening dat deze situatie niet geïsoleerd kan 

worden bezien en verzoekt B&W om óók voor 

de omliggende percelen aan te geven welk 

gebruik daar plaatsvindt, en of dit gebruik in 

overeenstemming is met het vigerende 

bestemmingsplan. Deze planologische situatie 

moet het college van B&W betrekken bij zijn 

oordeel of er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. De rechtbank heeft 

hiervoor een termijn gesteld van 6 weken. 

Commentaar WRBT: De inhoud van deze 

tussenuitspraak is helemaal overeenkomstig 

de eerdere vraag van WRBT op 4-11-2017.

17 september 2019:  Uit berichten 

van de rechtbank blijkt dat het 

college van B en W niet gereageerd 

heeft op de tussenuitspraak en de 

vragen van de rechtbank Gelderland.                 

21 september 2019: De advocaat 

van de gemeente stelt dat hij niet 

geïnformeerd is door de rechtbank 

omdat de uitspraak hem niet heeft 

bereikt. Deze is kennelijk afgegeven 

bij een ander bedrijf in het pand 

waar ook de advocaat is gevestigd. 

De rechtbank heeft naar aanleiding 

daarvan om een reactie gevraagd 

van de appelanten.                                              

1 november 2019: Er is in de 

tussentijd wat briefwisseling 

geweest tussen de rechtbank en de 

verschillenden partijen.               5 

november 2019: De rechtbank heeft 

schriftelijk laten weten dat de 

gemeente te laat heeft gereageerd 

en dat zij binnen 6 weken (na 1 

november) uitspraak zal doen.

Beroep gegrond. De 

rechtbank is van oordeel dat 

het college van B en W nog 

steeds onvoldoende heeft 

gemotiveerd dat de 

ontwikkeling aan de 

Harderwijkerweg 132 in 

overeenstemming is met een 

goede ruimtelijke ordening, 

te meer omdat de gestelde 

ontwikkelingen m.b.t. het 

Regionale Programma 

Werklocaties niet alleen niet 

is besproken binnen de 

gemeente Ermelo noch dat 

nog maar de vraag is of het in 

de huidige vorm de 

eindstreep haalt. De 

rechtbank vernietigd niet 

alleen het besluit op bezwaar 

maar herroept ook de 

verleende tijdelijke 

omgevingsvergunning van 30 

november 2017.

In de tussentijd hebben de 8 gemeenten op de 

Noord Veluwe waaronder Ermelo, het 

Regionale Programma Werklocaties Noord 

Veluwe opgesteld. Het college van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft het 

op 12-11-2019 vastgesteld. Dit stuk is de 

opvolger van het Regionaal Programma 

Bedrijventerreinen Noord Veluwe. In dit 

beleidsstuk worden afspraken gemaakt over 

bedrijventerreinen in de regio. Opvallend is 

dat dit beleidstuk in geen enkel bestuurlijk 

gremia van de gemeente Ermelo is besproken 

noch vastgesteld. Voor de gemeente Ermelo 

wordt gesteld "dat diverse percelen in het 

Tonselse Veld (die worden ontsloten via de 

Harderwijkerweg) reeds lange tijd via tijdelijke 

vergunningen in gebruik zijn met een 

bedrijfsbestemming. De provincie Gelderland 

is akkoord met het bestemmen van de huidige 

bedrijvigheid, maar niet met de eerder 

geplande uitbreiding". Dit besluit van 12-11-

2019 is de bedoelde kennelijke grondslag voor 

het B&W besluit van ruim een jaar eerder (zie 

onder 2-7-2018). 



Beroep bij Raad van 

State

Uitspraak Raad van State

29-1-2020 17-3-2021

Het college van B en W 

is in hoger beroep 

gegaan tegen de 

beslissing van de 

Rechtbank bij de 

Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad 

van State (zie 19-12-

2019).

Op 2 februari 2021 is de zaak 

behandeld bij de Raad van State. Op 

17-3-2021 is er uitspraak gedaan. De 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State is van oordeel dat  de 

gemeente het regionale beleid met 

betrekking tot het Programma 

Werklocaties (RPW) voldoende heeft 

betrokken bij de beoordeling en ook 

deugdelijk heeft gemotiveerd 

waarom zij de vergunning heeft 

verleend. De uitspraak van de 

rechtbank is vernietigd waardoor het 

besluit op bezwaar van 2 juli 2018 in 

stand is gebleven en de eigenaar van 

de Harderwijkerweg 132 weer 

beschikt over een tijdelijke 

omgevingsvergunning voor de opslag 

van 10 jaar. Commentaar WRBT: 

volgt.


