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Ontvangstdatum uw verzoek 

28 december 2020 

Wet 

Wet natuurbescherming 

 

 

Beste heer Koolmees en heer Groeneveld, 

 

Op 28 december 2020 hebben wij uw verzoek om handhaving ontvangen met betrekking tot het 

terrein aan de Fazantlaan 4 te Ermelo. Dit terrein is (via een pachtovereenkomst) in gebruik door 

Camping en Bungalowpark de Haeghehorst. 

 

Hierbij wijst u ons onder meer op het vigerende bestemmingsplan Tonselse Veld 2014, de 

pachtovereenkomst en de afgegeven vergunning van 24 juni 2016 op grond van de voormalige 

Natuurbeschermingswet, welke is opgegaan in de Wet natuurbescherming. 

 

U heeft het college van B en W van Ermelo een separate brief gestuurd met betrekking tot uw 

vragen in het kader van het bestemmingsplan. U zult uw vragen met betrekking tot de 

erfpachtovereenkomst ook aan dit college dienen te stellen, omdat wij hier geen partij in zijn. 

 

In deze brief zullen wij dan ook ingaan op uw verzoek om handhaving met betrekking tot de 

vorengenoemde vergunning op grond van de voormalige Natuurbeschermingswet (hierna: de 

vergunning). 

 

Bij brief van 29 maart 2021 hebben wij ons voornemen aan u kenbaar gemaakt om uw verzoek om 

handhaving af te wijzen, omdat uit ons onderzoek niet blijkt dat er sprake is van de overtreding van 

een wettelijk voorschrift. 

 

Besluit 

Bij brief van 10 april 2021 heeft u een zienswijze ingediend tegen dit voornemen. Wij hebben uw 

zienswijze beoordeeld en zijn van mening dat uw zienswijze geen steekhoudende waarde bezit. Wij 
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 hebben dan ook besloten om uw verzoek om handhaving af te wijzen. Voor nadere details hierover, 

verwijzen wij u naar het verderop gestelde met betrekking tot de reactie op uw zienswijze. 

 

Motivering 

 

Uw handhavingsverzoek van 28 december 2020 

In uw verzoek stelt u dat artikel 2.7 eerste lid van de Wet natuurbescherming wordt overtreden. 

Hierbij wijst u ons op het volgende: 

 

- Volgens de zienswijzereactie van Gedeputeerde Staten van Gelderland en de natuurtoets 

van ecologisch adviesbureau Ecogroen (vgl. de vergunning) krijgt het terrein een groene 

inpassing. Gedurende de periode oktober tot en met maart, zullen de kampeerplaatsen 

rondom de voorzieningen worden bezet en niet op het uitbreidingsterrein. Het 

uitbreidingsgebied is daardoor in die maanden nog geschikt als leefgebied voor de Zwarte 

Specht. 

- Een vergelijking van de situatie in 2017 met de situatie in 2019 leert dat er geen sprake 

meer is van een bosgebied waar de ondergroei is weggehaald, maar van een 

uitbreidingsterrein waar de meeste bomen zijn gekapt, de ondergroei volledig is 

weggehaald en waar nu enkele bomen staan.   

- In de Natuurbeschermingswetvergunning van 2016 ging men uit van een gebruik van het 

uitbreidingsterrein uitsluitend gedurende het zomerseizoen. Uit de feitelijke situatie blijkt 

dat dat geenszins het geval is.  

- De populatieomvang van de Zwarte Specht ligt (gelet op recent SOVON-onderzoek) onder 

het doelniveau en er is sprake van een afname op lange termijn. 

- U vraagt u ook af of er (conform de groene inrichtingsschets behorende bij de vergunning) 

30 plaatsen van het bestaande terrein verplaatst zijn naar het nieuwe uitbreidingsterrein 

en zo ja, welke plaatsen op het bestaande terrein zijn opgeheven en waar de vergunning 

van de oude plaatsen door aanplant van groen (de extensivering op het oorspronkelijke 

terrein) heeft plaatsgevonden.   

- U stelt dat het uitbreidingsterrein niet wordt gebruikt op een manier zoals het is bedoeld 

en beschreven. Gebruik van het kampeerterrein is het gehele jaar mogelijk en bij lange na 

niet meer beperkt tot de zomermaanden, waardoor niet alleen het leefgebied, maar ook het 

foerageergebied van de Zwarte Specht definitief is verdwenen. Dit is in strijd met de 

vergunning. Ingrijpen is direct noodzakelijk.  

Ons voornemen van 29 maart 2021 om uw verzoek om handhaving af te wijzen  

In ons voornemen hebben wij aangegeven dat uw verzoek om handhaving moet worden afgewezen, 

omdat uit ons onderzoek niet blijkt dat er sprake is van de overtreding van een wettelijk 

voorschrift. 

 

Op 24 juni 2016 hebben wij een vergunning verleend voor het uitbreiden van de camping aan de 

Fazantlaan 4 te Ermelo. In deze vergunning is het volgende vermeld over de situatie van de Zwarte 

Specht, namelijk:  

 

“Om het verlies aan draagkracht van het gebied als foerageergebied voor de Zwarte Specht te 
voorkomen worden de natuurwaarden van 15 ha bos verbeterd in de gedeeltes van de 

bospercelen E2893 en E2890 langs de Leuvenumseweg. Dit productiebos wordt omgevormd naar 

een natuurlijk bos waardoor de kwaliteit voor de Zwarte Specht verbeterd”. 
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 In de vergunning zijn dan ook voorschriften opgenomen in het kader van deze mitigerende 

maatregel voor de Zwarte Specht (vgl. voorschriften 2 en 3 uit de vergunning), namelijk: 

  

- In het perceel bos van 15 hectare bos langs de Leuvenumseweg zoals aangegeven op de 
kaart in bijlage 3 dient het onderstaande beheer te worden uitgevoerd: 
 

a. Het kappen van Douglas en (deels) Amerikaanse eik binnen 5 jaar. 
b. Een beperkte houtoogst van maximaal 30 m3 per jaar. 
c. Actief beheer is beperkt tot een zone van 20m langs paden en randen in verband 

met de veiligheid voor het recreatief gebruik. Op andere delen is er geen actief 
beheer. 

d. In geval houtoogst plaatsvindt, dient dit minimaal 2 weken voor start van de 
werkzaamheden gemeld te worden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland (…). 
 

- Het afsluiten van paden wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de kaart in bijlage 4. De 

paden dienen hierbij te worden geamoveerd door de uiteinden van de paden over 

minimaal 50m lengte los te woelen middels grondbewerking en af te sluiten door bomen 

over de paden te leggen. Deze maatregelen dienen te zijn uitgevoerd voordat het 

recreatieterrein in gebruik wordt genomen. 

 

Uit uw verzoek om handhaving blijkt niet dat één van deze voorschriften wordt overtreden, zodat 

niet kan worden gesteld dat  de draagkracht van het Natura 2000-gebied “Veluwe” voor de zwarte 

specht wordt aangetast. 

 

In dit geval wordt de kwaliteit van de Zwarte Specht verbeterd door de omvorming van het 

productiebos naar een natuurlijk bos in de genoemde gedeeltes van het bosperceel langs de 

Leuvenumseweg. 

 

Hierbij zij vermeld dat wij in 2018 (in het kader van een procedure tot het opleggen van een last 

onder dwangsom) al een controle hebben uitgevoerd in het kader van voorschrift 3 uit de 

vergunning en hebben geconstateerd dat de genoemde paden zijn afgesloten.  Op 14 juli 2020 

hebben wij geconstateerd dat de paden nog steeds afgesloten waren, doordat er bomen over de 

paden waren gelegd en beplanting was aangebracht.  

 

Daarnaast blijkt uit de uitspraak van de Raad van State (ABRvS 201606041/1/R2) dat wij de 

vergunning terecht hebben verleend. In deze uitspraak wordt onder meer het volgende overwogen: 

 

“Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de oppervlakte aan leefgebied van de Zwarte 
Specht dat wordt verbeterd binnen het Natura 2000-gebied "Veluwe”, de aantasting van het 

leefgebied als gevolg van de uitbreiding van de camping ruim overtreft. (…) en anderen hebben 
niets aangevoerd op basis waarvan moet worden aangenomen dat de omvorming van deze 15 

hectare productiebos, bestaande uit naaldbomen, naar een natuurlijk beheerd bos met zowel 

naald-als loofbomen en het afsluiten van enkele wandelpaden, niet leiden tot een verbetering van 

het leefgebied van de Zwarte Specht ter plaatse. Dat de draagkracht van de Veluwe voor de 

zwarte specht als gevolg van de verleende vergunning zal verminderen en daardoor het behalen 

van instandhoudingsdoelstelling in gevaar komt”, hebben (…) en anderen dan ook niet 
aannemelijk gemaakt”. 
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In uw handhavingsverzoek gaat u (in het kader van uw stelling dat de populatieomvang van de 

Zwarte Specht zal afnemen) wederom niet in op de maatregelen die voor de Zwarte Specht zijn 

getroffen bij het genoemde bosperceel langs de Leuvenumseweg. Gelet op de vorengenoemde 

uitspraak valt dan ook niet in te zien dat het behalen van de instandhoudingsdoelstelling in gevaar 

komt. 

 

Groene inrichtingsschets 

De vergunning bepaalt (met betrekking tot de groene inrichtingsschets), het volgende: 

 

“De uitbreiding wordt deels benut om de capaciteit van de camping te vergroten en daarnaast 
voor extensivering van het bestaande terrein. De extensivering geeft ruimte om het bestaande 

terrein onder andere door aanplant een groenere uitstraling te geven. In bijlage 2b is de 

uitbreidingszone nader ingevuld in een inrichtingsschets”. 
 

In de groene inrichtingsschets staat vermeld dat de huidige camping een deel aan de natuur 

teruggeeft door 30 plaatsen naar de uitbreiding te brengen. 

 

Op 2 maart 2021 hebben wij opnieuw een controle uitgevoerd. Tijdens deze controle heeft de 

eigenaar van de camping (de heer R. Haage) aangegeven dat er op het bestaande terrein 12 

kampeerplaatsen zijn opgeheven en dat de bestaande ruimte gedeeltelijk zal worden gebruikt voor 

(onder meer) het aanbrengen van beplanting, het plaatsen van speeltoestellen, het inzaaien van 

gazon en parkeerruimte. De eigenaar gaf ook aan dat het opheffen van alle kampeerplaatsen op het 

bestaande terrein niet eerder zal geschieden dan dat de uitbreiding volledig is gerealiseerd. Uit de 

(tijdens de controle) gemaakte foto’s blijkt dat de (door de eigenaar genoemde) kampeerplaatsen 

daadwerkelijk zijn opgeheven. 

 

Gebruik van het uitbreidingsterrein gedurende het zomerseizoen 

De vergunning bepaalt hierover het volgende: 

  

“De uitbreiding wordt met name benut in het zomerseizoen (april tot oktober). In de winter is de 
bezetting van de camping (zeer) beperkt en wordt vooral gekampeerd op het bestaande 

kampeerterrein, vlakbij de voorzieningen”.  
 

Uit de door u overlegde foto’s valt onder meer op te maken dat het uitbreidingsterrein wordt 

gerealiseerd en dat er chalets zijn geplaatst op het uitbreidingsterrein. Niet valt op te maken dat er 

daadwerkelijk wordt gekampeerd op het uitbreidingsterrein in het winterseizoen.  

 

De enige aanwijzing hiervoor is één foto, waarop één auto en drie personen zijn te zien bij een 

chalet. Uit de overige foto’s blijkt vooral dat er geen sprake is van kampeeractiviteiten op het 
uitbreidingsterrein. Volgens uw gegevens gaat het ook om foto’s van juni 2020. Dit is juist het 

seizoen, waarin er mag worden gekampeerd volgens de vergunning.   

 

Tijdens onze controle van 2 maart 2021 hebben wij ook foto’s gemaakt van het uitbreidingsterrein. 
Uit deze foto’s blijkt ook niet dat er sprake is van kampeeractiviteiten op het terrein.  
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Uw zienswijze van 10 april 2021 

In uw zienswijze geeft u het volgende aan, namelijk: 

- U verwijst naar onze reactie bij de zienswijze van de Gelderse Natuur en Milieufederatie 

(thans: Natuur en Milieu Gelderland), behorende bij de vergunning. In deze reactie geven 

wij aan dat: “in de winter het uitbreidingsgebied geschikt blijft als leefgebied voor de 

Zwarte Specht”, “er gaat namelijk geen leefgebied verloren” en “de kwaliteit van het gebied 
wordt niet aangetast”. 

- In het ontwerpbesluit wordt niet ingegaan op de wijze waarop het uitbreidingsterrein is 

ingericht en de functieverandering die het heeft ondergaan.  

 

Met betrekking tot de inrichting: u verwijst naar de vorengenoemde zienswijze en stelt dat 

de door ons voorgestelde inrichting van het uitbreidingsterrein niet is geworden, zoals is 

afgesproken. Het uitbreidingsterrein is inmiddels een grotendeels kaalgeslagen terrein 

geworden met enkele resterende bomen. Dit is niet conform de natuurtoets van Ecogroen 

(een belangrijke basis voor de vergunning). In deze natuurtoets staat hierover het 

volgende: 

 

“Met de inrichting van het terrein wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande 
structuren in het bos; handhaven bestaande paden en behoud van bomen (in ieder geval 

oude waardevolle bomen)”. 
 

“De uitbreidingslocatie blijft gedurende de wintermaanden beschikbaar als potentieel 
foerageergebied, aangezien de recreatie zich in de winter rond de voorzieningen in het 

bestaande deel van de camping centreert. Bovendien blijven de oude bomen, die de 

potentiële foerageerplekken voor Zwarte Specht vormen, binnen het plangebied 

behouden”. 
 

Met betrekking tot de functie: de voorgestelde functie van het terrein is niet zoals is 

afgesproken. Er is geen sprake van een kampeerterrein, maar van een recreatieterrein met 

veel chalets die het gehele jaar verhuurd worden. U verwijst hierbij naar een uitspraak van 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL: RVS:2017:943) en het 

vigerende bestemmingsplan. Er zou sprake zijn van permanent recreatief gebruik. 

 

- Het gaat u niet om de vraag of de voorschriften ten aanzien van de mitigerende 

maatregelen op het terrein van 15 ha aan de Leuvenumseweg wel of niet worden nageleefd 

en of dat gebied dáár de kwaliteit van het leefgebied van de Zwarte Specht te goede komt. 

Het gaat u om de wijze waarop het uitbreidingsgebied van de camping is ingericht. De 

kwaliteit van het leefgebied voor de Zwarte Specht is daar volledig teniet gedaan. Dit is niet 

in overeenstemming met de aard en reden van de mitigerende maatregelen en ook niet 

met de door ons gedane uitspraken en randvoorwaarden in de vergunning dat “in de 
winter het uitbreidingsgebied geschikt is als leefgebied voor de Zwarte Specht”, “er geen 
leefgebied verloren gaat”, “de kwaliteit van het gebied niet wordt aangetast” en “buiten de 
zomer de plaatsen rondom de voorzieningen zullen worden bezet en niet in het 

uitbreidingsterrein”. 
De aard en de functie van het uitbreidingsterrein zijn zodanig geworden dat er in het 

geheel géén sprake meer is van een leef- en/of foerageergebied  voor de beschermde 

Zwarte Specht in dit gedeelte van het Natura 2000-gebied. 

 

- U verzoekt ons om kopieën van de op 2 maart 2021 uitgevoerde controle, zodat één en 

ander kan worden geverifieerd.  
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 Reactie op uw zienswijze 

In onze reactie op de zienswijze (behorende bij de vergunning) van de Gelderse Natuur en 

Milieufederatie (thans: Natuur en Milieu Gelderland), geven wij het volgende aan:  

“Op het uitbreidingsgebied blijven bomen staan, waartussen met name in het zomerseizoen 

campinggasten komen te staan. Er is een groene inrichtingsschets opgesteld waaruit blijkt dat het 

bos zoveel mogelijk behouden blijft. In de zomer is dit leefgebied niet beschikbaar voor beide 

soorten. In de winter is dit uitbreidingsgebied geschikt als leefgebied voor de Zwarte Specht. 

Hierdoor gaat geen leefgebied verloren, maar wordt de kwaliteit van het leefgebied voor de 

Zwarte Specht door de uitbreiding aangetast”. 

Daarnaast staat het volgende hierover vermeld in de vergunning: 

“Om het verlies aan draagkracht van het gebied als foerageergebied voor de Zwarte Specht te 

voorkomen worden de natuurwaarden van 15 ha bos verbeterd in de gedeeltes van de 

bospercelen E2893 en E2890 langs de Leuvenumseweg. Dit productiebos wordt omgevormd naar 

een natuurlijk bos waardoor de kwaliteit voor de Zwarte Specht verbeterd”. 

In uw betoog stelt u dat het u niet gaat om de vraag of de voorschriften ten aanzien van de 

mitigerende maatregelen op het terrein van 15 ha aan de Leuvenumseweg wel of niet worden 

nageleefd, dan wel dit gebied de kwaliteit van het leefgebied van de Zwarte Specht te goede komt. 

 

Als reactie hierop, geven wij aan dat wij ons (als bevoegd gezag) moeten richten op de vergunning. 

In de vergunning wordt het verlies aan draagkracht van het gebied als foerageergebied voor de 

Zwarte Specht gekoppeld aan de maatregelen die voor de Zwarte Specht zijn getroffen bij het 

genoemde bosperceel langs de Leuvenumseweg. Niet te ontkennen valt dat deze mitigerende 

maatregelen relevant zijn. Sterker: Deze maatregelen zijn onlosmakelijk verbonden met deze zaak.  

 

De  natuurtoets van Ecogroen (van 3 november 2015)  is gebruikt bij de beoordeling van de 

aanvraag van de op 24 juni 2016 verleende vergunning. De daarin opgenomen conclusies hebben 

juist geleid tot de vorengenoemde mitigerende maatregelen bij het bosperceel langs de 

Leuvenumseweg. 

 

Zoals eerder vermeld blijkt uit de uitspraak van de Raad van State (ABRvS 201606041/1/R2) dat 

wij de vergunning terecht hebben verleend. De Afdeling neemt hierbij in aanmerking dat de 

oppervlakte aan leefgebied van de Zwarte Specht dat wordt verbeterd binnen het Natura 2000-

gebied "Veluwe”, de aantasting van het leefgebied als gevolg van de uitbreiding van de camping 
ruim overtreft. 

 

Tijdens deze procedure werd volgens de Afdeling niets aangevoerd op basis waarvan moet worden 

aangenomen dat de omvorming van deze 15 hectare productiebos, bestaande uit naaldbomen, naar 

een natuurlijk beheerd bos met zowel naald-als loofbomen en het afsluiten van enkele 

wandelpaden, niet zou leiden tot een verbetering van het leefgebied van de Zwarte Specht ter 

plaatse. 

 

In dit geval is sprake van dezelfde situatie en kiest u er voor om deze mitigerende maatregelen 

buiten beschouwing te laten in uw betoog. 
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 In het kader van de functie van het uitbreidingsterrein, uw verwijzingen naar het bestemmingsplan, 

een uitspraak van de Afdeling en het door u gestelde permanente recreatieve gebruik van chalets, 

merken wij het volgende op. Dit zijn zaken, die u kenbaar zult moeten maken in uw 

handhavingsverzoek aan het college van B en W van Ermelo. Wij zijn niet het bevoegde gezag om 

handhavend op te treden in het kader van bestemmingsplanvoorschriften.  

 

Daarnaast merken wij op dat wij de gevraagde kopieën in het kader van de uitgevoerde controle via 

een e-mailbericht zullen sturen naar uw e-mailadres (info@wrbt.nl). 

 

Tenslotte wijzen wij u er op dat wij bereid zijn om in te stemmen met de mogelijkheid van een 

rechtstreeks beroep, indien u er voor kiest om een bezwaarschrift in te dienen en hierom verzoekt. 

  

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het 

Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de 

hand. We kunnen u dan sneller helpen.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Willeke den Hartog 

Teammanager Handhaving 

 

Voor deze brief gelden: 

 Provinciewet, artikel 122 

 Wet natuurbescherming, artikel 2.7 

 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie 
Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" 
vermelden.  
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of 
een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op 
www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht 
geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de 
rechtbank Gelderland, telefoonnummer 026 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.  
 
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediatie is te vinden op de website van de 
provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een 
besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via 
telefoonnummer 026 359 99 99. 
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