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U heeft ons op 28 december 2020 een brief gestuurd over de uitbreiding van camping 'De 
Haeghehorst'. Over deze brief heeft op 27 juli 2021 een ambtelijk overleg plaatsgevonden. Bij dit 
overleg was ook uw advocaat mw. mr. I. Nauta van Schoemaker Advocaten aanwezig. In deze brief 
reageren wij op uw brief van 28 december 2020, waarbij wij onze excuses aanbieden voor het feit dat 
de beantwoording van uw brief enige tijd op zich heeft laten wachten. 

In uw brief spreekt u uw zorgen uit over de uitbreiding van camping 'De Haeghehorst' aan de 
Fazantlaan 4 te Ermelo. U stelt dat het feitelijke gebruik niet overeenkomt met wat er in het 
bestemmingsplan, overeenkomstig de bedoeling van de gemeenteraad, is bepaald. In deze brief lopen 
wij de punten die u aan de orde stelt één voor één langs. 

Stacaravan of chalet? 
Ten eerste merkt u op dat de kampeermiddelen die op het uitbreidingsterrein zijn geplaatst niet zijn 
aan te merken als stacaravans. Volgens het bestemmingsplan mogen uitsluitend 70 kampeermiddelen 
worden geplaatst. 

Volgens artikel 1 .38 van het bestemmingsplan is een kampeermiddel: een tent, een tentwagen, een 
kampeerauto, een caravan of een stacaravan/chalet, dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig 
of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden voor 
recreatief nachtverblijf. 

Volgens artikel 1 .58 van de definitiebepalingen in het bestemmingsplan is een stacaravan: 
een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, en derhalve 
zonder vaste fundering, mobiel en verplaatsbaar, waarin voorzieningen zijn getroffen voor recreatief 
dag- en/of nachtverblijf. 

U geeft aan dat de kampeermiddelen niet verplaatsbaar/mobiel zijn, het hele jaar rond voor recreatieve 
verhuur worden aangeboden en zijn aangesloten op nutsvoorzieningen. 
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Uit het ambtelijke bezoek de dato 19 juli 2021 is gebleken dat de kampeermiddelen niet zijn voorzien 
van een vaste fundering, zoals bij een (recreatie)woning. De kampeermiddelen beschikken nog over een 
chassis, welke door middel van beplating aan het zicht is onttrokken. Het bestemmingsplan sluit niet 
uit dat deze kampeermiddelen het hele jaar worden gebruikt. 

In het bestemmingsplan is weliswaar op dit uitbreidingsgedeelte een nadere aanduiding 
'kampeerterrein' opgenomen. Hiermee is alleen niet beoogd enkel mobiele kampeermiddelen toe te 
staan in de vorm van een tent, tentwagen, kampeerauto of toercaravan. 
Uw visie dat de kampeermiddelen aan te merken zijn als chalets en verwijderd moeten worden delen wij 
niet. 

Sanitaire units 
U geeft aan dat op de plekken voor mobiele kampeermiddelen kleine sanitaire units zijn geplaatst, in 
strijd met het bestemmingsplan en de bedoeling van de raad. Uit het bezoek op locatie is ook gebleken 
dat dit inderdaad het geval is. Het bestemmingsplan staat deze sanitaire units 'bij recht' niet toe. De 
raad heeft in het bestemmingsplan aan het college wel de bevoegdheid gegeven om vrijstelling voor 
deze bouwwerken te verlenen, als deze aan bepaalde maximale afmetingen voldoen. Vast staat dat 
deze sanitaire units niet vergunningvrij zijn en in strijd met het bestemmingsplan zijn geplaatst. 

Wij gaan hierover in gesprek met de ondernemer en geven een termijn van acht weken om deze units te 
verwijderen, dan wel alsnog hiervoor een omgevingsvergunning ter legalisatie aan te vragen. 

Afspraken over extensivering 
U geeft aan dat tussen de gemeente en de ondernemer van 'De Haeghehorst' is afgesproken dat er 
sprake zal zijn van een zgn. extensivering van het bestaande terrein van 5 hectare, dat al door De 
Haeghehorst wordt gepacht van de gemeente. Op dit bestaande terrein zouden van de ongeveer 270 
kampeermiddelen circa 30 plaatsen naar het nieuwe terrein worden verplaatst, waardoor op het oude 
terrein ruimte zou ontstaan voor aanplant en een groenere uitstraling. 

Tijdens het bezoek op locatie heeft de ondernemer desgevraagd laten weten inmiddels 20 plaatsen te 
hebben verplaatst. Wij zullen de ondernemer aanspreken op de afspraken die hierover zijn gemaakt in 
de anterieure overeenkomst. 

Belangen Natuurbeschermingswet 
U stelt in uw brief dat de belangen van de Natuurbeschermingswet onvoldoende zijn gewaarborgd. Het 
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft voor het uitbreidingsterrein een 
Natuurbeschermingswetvergunning verleend. U stelt dat, gezien het feit dat de populatieomvang van de 
Zwarte Specht onder het doelniveau ligt en zich een lange termijn afname voordoet, ingrijpen dringend 
noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door het in afwachting van het verwijderen van de opstallen en 
gebouwtjes, per direct gesloten verklaren van het terrein gedurende 6 maanden (oktober - maart). 

Het toezicht en de handhaving op de Natuurbeschermingswet ligt bij de provincie. Wij zijn ter zake niet 
het bevoegde gezag. Wij hebben bij de provincie geïnformeerd naar hun bevindingen op dit punt en zij 
geven aan dat zij op dit punt geen overtreding hebben geconstateerd. 

Erfpachtovereenkomst 
U geeft aan dat in de erfpachtovereenkomst afspraken gemaakt zijn dat de ondernemer verplicht is het 
karakter van het terrein, zijnde bosgebied, te handhaven. 
Ook is in de erfpachtovereenkomst opgenomen dat de ondernemer het recht van erfpacht niet mag 
vervreemden. U wijst op informatie van internet, waaruit blijkt dat de kampeermiddelen te koop worden 
aangeboden en de kampeermiddelen het hele jaar door te boeken zijn voor recreatieve doeleinden. 
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Ten aanzien van deze punten merken wij op dat in de anterieure overeenkomst nadere afspraken 
gemaakt zijn over boscompensatie. Aan deze nadere afspraken is invulling gegeven. Verder is ons niet 
gebleken dat in strijd met de erfpacht overeenkomst het recht van erfpacht is vervreemd of bezwaard 

met een recht van opstal. Op deze punten is de ondernemer dan ook niet in gebreke. 

Wat u van ons vraagt 
U hoort graag van ons hoe wij denken over het feitelijk gebruik van het uitbreidingsterrein in relatie tot 
de insteek van de gemeenteraad en de afspraken in het bestemmingsplan Het Tonselse Veld 2014 op 
de hierboven genoemde punten. Ook vraagt u ons op welke wijze en termijn wij het terrein en het 
gebruik daarvan weer terug laten brengen naar de afgesproken situatie. 

Wij hebben in deze brief uiteengezet hoe wij het feitelijke gebruik beoordelen in relatie tot het 
bestemmingsplan en de met de ondernemer gemaakte afspraken. Hierbij gaat het niet alleen om de 
afspraken die in het kader van de erfpachtovereenkomst zijn gemaakt, maar ook om de afspraken in de 
anterieure overeenkomst. Doordat de afspraken in de anterieure overeenkomst niet openbaar zijn, is 
wellicht een wat eenzijdig beeld ontstaan op het gebied van de boscompensatie. 

Naar onze mening heeft de ondernemer het uitbreidingsterrein grotendeels ingericht en in gebruik 
conform de gemaakte afspraken en het bestemmingsplan. 
Op een paar onderdelen zullen nog wat puntjes op de i gezet moeten worden. Dit betreft de sanitaire 
units en de extensivering. zoals gezegd zullen wij de ondernemer op naleving van deze punten 
aanspreken. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M. Huisman, telefoonnummer 0341 - 
567 146 of e-mail m.huisman@ermelo.nl. 
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