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1. Onderwerp 
  

Het bezwaarschrift van de heer R.A. Koolmees en de heer B.S.C. Groeneveld, namens de Stichting Woon- en 

Recreatiebelangen Tonselse Veld (hierna: bezwaarde) van 13 juni 2021 met zaaknummer 2021-008464, bij 

Gedeputeerde Staten (hierna: GS) ingekomen op 13 juni 2021. Dit bezwaarschrift is aangevuld door mr. I. 

Nauta van Schoenmaker Advocaten te Deventer bij brief van 2 juli 2021. Het bezwaarschrift is gericht tegen 

het besluit van GS van 4 mei 2021 tot het afwijzen van het verzoek om handhaving van 28 december 2020. 

Het verzoek heeft betrekking op de vergunning op grond van de (destijds geldende) Natuurbeschermingswet 

19881 die op 24 juni 2016 is verleend aan Camping De Haeghehorst VOF ten behoeve van de uitbreiding van 

de camping op de locatie aan de Fazantlaan 4 in Ermelo. 

 

De commissie Rechtsbescherming (hierna: Commissie) heeft alle aan haar beschikbaar gestelde stukken 

betrokken bij dit advies.  

 

Het bezwaarschrift is behandeld tijdens de hoorzitting van de Commissie op 5 oktober 2021, waar GS en 

bezwaarde een toelichting op hun standpunten hebben gegeven. Vergunninghouder was niet aanwezig. 

Kortheidshalve verwijst de Commissie naar het bijgevoegde verslag van de hoorzitting. Het verslag is als 

bijlage 2 bij dit advies gevoegd. 

 

2. Conclusie 

De Commissie komt tot de conclusie dat GS opnieuw moeten onderzoeken of er sprake is van een aantasting 

van de leefomgeving van de Zwarte specht zoals is vermeld in de reactie van de heer Schröder van juni 2021. 

Nadat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, kunnen GS in de beslissing op bezwaar een aanvullende 

motivering opnemen ten aanzien van het bestreden besluit.  

 

3.  Overwegingen  
De Commissie heeft hiervoor de volgende overwegingen. 

 

1. Ontvankelijkheid 

Bezwaarde wordt, als geadresseerde van het bestreden besluit, als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, 

derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) aangemerkt. 

 

                                                                 
1 Deze wet is vervangen door de Wet natuurbescherming 
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De Commissie merkt hierbij op dat de Stichting als doel heeft: Het beschermen en verbeteren van de natuur 

en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo. De stichting 

werkt in het gebied dat ligt aan en wordt omsloten door de Harderwijkerweg, de Eendenparkweg, de Strokel, 

het Ganzenveld, De Haspel, de Staringlaan en de Jacob Catslaan.  De Commissie is van oordeel dat de statuten 

van de stichting en de feitelijke werkzaamheden voldoende blijk geven van een rechtstreeks belang bij het 

bestreden besluit.  

 

Het bezwaarschrift is tijdig ingediend en voldoet aan de gestelde eisen als genoemd in de Awb. Het bezwaar is 

dan ook ontvankelijk. 

 

2. Voorgeschiedenis en het bestreden besluit 

Camping De Haeghehorst te Ermelo heeft sinds langere tijd een vergunning voor het houden van een camping 

op het perceel aan de Fazantlaan 4 te Ermelo. Op 20 januari 2015 wordt een aanvraag ingediend voor een 

uitbreiding van de camping. Deze aanvraag is ingediend op basis van de Natuurbeschermingwet 1998 (Nbw 

1998). In het kader van deze aanvraag is er wordt door Ecogroen een natuurtoets uitgevoerd. 

 

Bij besluit van 24 juni 2016 hebben GS vergunning verleend op grond van artikel 19d van de Nbw 1998 voor 

de uitbreiding van camping De Haeghehorst. In verband met de aanvraag van deze vergunning is een 

passende beoordeling opgesteld. Hierin is er van uitgegaan dat aan de zuid- en zuidoostzijde binnen het 

Natura 2000-gebied een uitbreiding van het kampeerterrein is voorzien van ongeveer 3 ha, wat in dit geval 

neerkomt op ongeveer 70 kampeerplaatsen. Er is door een aantal omwonenden bezwaar en beroep ingediend 

tegen dit besluit. Deze vergunning is, bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:847, in rechte onaantastbaar geworden. 

 

De Afdeling stelt in deze uitspraak vast dat als gevolg van het aangevraagde project ongeveer 3 hectare van 

het Natura 2000-gebied "Veluwe" minder geschikt wordt als leefgebied van de zwarte specht. Voorts is niet 

in geschil dat op de Veluwe minder dan 400 broedparen van zwarte spechten aanwezig zijn. Gelet hierop 

kan op grond van objectieve gegevens niet worden uitgesloten dat het aangevraagde project geen 

significante gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied Veluwe. Anders dan appellanten stellen komt 

evenwel aan de aantallen voor soorten die worden genoemd in de instandhoudingsdoelstellingen geen 

bindende betekenis toe. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 5 november 2008, 

ECLI:NL:RVS:2008:BG3416) verplichten artikel 10a van de Nbw 1998 noch de Vogel- of de Habitatrichtlijn 

ertoe om de doelen voor bepaalde soorten te kwantificeren. Verder zijn de genoemde aantallen volgens het 

Natura 2000 Doelendocument uit 2006 en de Nota van Antwoord uit 2007 geen streefaantallen, maar zijn 

zij slechts een indicatie voor de gewenste draagkracht van het gebied. De Afdeling verwijst hierbij naar de 

uitspraak van 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:321. 

 

De Afdeling2 merkt verder op dat in het besluit tot aanwijzing van de Veluwe als Natura 2000-gebied is 

vermeld dat - gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding van deze vogelsoort - behoud van de 

omvang en kwaliteit van het leefgebied op de Veluwe voldoende is. In het Ecogroen-rapport zijn de 

                                                                 
2 ECLI:NL:RVS:2017:847 
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mogelijke negatieve effecten van uitbreiding van de camping onderzocht voor onder andere de zwarte 

specht. In dit rapport is vermeld dat de beoogde uitbreidingslocatie van 3 hectare in de wintermaanden - 

wegens gebrek aan recreatie - en door het behoud van de oude bomen de functie als foerageergebied 

behoudt. Daarnaast is in het Ecogroen-rapport vermeld dat als mitigerende maatregel de kwaliteit van 15 

hectare productiebos langs de Leuvenumseweg, dat ook binnen het Natura 2000-gebied "Veluwe" ligt, 

wordt verbeterd. Daarbij zal op korte termijn de structuur van dat bosperceel verbeteren door het kappen 

van naaldbomen. Ook zal de rust in dat bosperceel toenemen door het onmiddellijk afsluiten van 

wandelpaden die zich daar bevinden. Het bosperceel op die locatie verbetert daardoor als leefgebied voor de 

zwarte specht. Op basis van de voorgaande omstandigheden, wordt in het Ecogroen-rapport geconcludeerd 

dat de aangevraagde activiteit geen negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelstelling voor de zwarte 

specht en een positief effect heeft op de draagkracht van het Natura 2000-gebied "Veluwe" voor de zwarte 

specht. 

 

De Afdeling is van oordeel dat de mitigerende maatregelen om de gevolgen voor de zwarte specht te 

ondervangen, die zijn vermeld in het Ecogroen-rapport, zijn vastgelegd in de voorschriften die aan de 

vergunning zijn verboden. Nu de vergunning voor onbepaalde tijd is verleend, geldt daarmee de 

verplichting tot natuurlijk beheer van het bosperceel aan de Leuvenumseweg zolang deze vergunning geldt. 

Gelet hierop is naar het oordeel van de Afdeling geen sprake van onduidelijkheid over het verzekerd zijn van 

de uitvoering van de mitigerende maatregelen. Voor zover appellanten vrezen dat de voorgeschreven 

mitigerende maatregelen niet zullen worden uitgevoerd, betreft dit een kwestie van handhaving die in deze 

procedure niet aan de orde is. Vergelijk de uitspraak van 29 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA1362. 

 

In 2018 voert GS een controle ter plaatse uit in het kader van voorschrift 3 van de vergunning. Voorschrift 3 

van de vergunning luidt als volgt: 

“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 50 meter lengte los te woelen 

middels grondbewerking en af te sluiten door bomen over de paden te leggen. Deze maatregelen dienen te 

worden uitgevoerd voordat het recreatieterrein in gebruik wordt genomen.’ 
 

 

 

Er is geconstateerd dat de genoemde paden zijn afgesloten. Op 14 juli 2020 is opnieuw een controle 

uitgevoerd en is gebleken dat de paden nog steeds afgesloten waren doordat er bomen over de paden waren 

gelegd en de beplanting was aangebracht.  

 

Op 28 december 2020 wordt er door bezwaarde een verzoek tot handhaving met betrekking tot het terrein aan 

de Fazantlaan 4 te Ermelo ingediend. Het volgende wordt aangegeven: 

‘Wij vragen uw oordeel over het feitelijk gebruik van het uitbreidingsterrein in relatie tot de afgegeven 
vergunning en verzoeken u ook per direct actie te ondernemen ter waarborging van de belangen uit de Wet 

natuurbescherming.’ 
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Op 2 maart 2021 vindt een controle ter plaatse door vertegenwoordigers van GS.  

Op 29 maart 2021 maken GS het voornemen tot afwijzen van het verzoek tot handhaving bekend aan 

bezwaarde. Tegen dit voornemen wordt door bezwaarde, op 10 april 2021, een zienswijze ingediend. 

 

Op 4 mei 2021 besluiten GS tot het afwijzen van het verzoek tot handhaving. Tegen dit besluit wordt door 

bezwaarde een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift wordt later aangevuld. Tevens wordt een 

document overgelegd dat is opgesteld door de heer J.J. Schröder van de Stichting Valouwe Natuur in juni 

2021 over de habitat van de Zwarte specht en de vergunningvoorwaarden voor de uitbreiding van de camping 

De Haeghehorst. De Commissie heeft het advies opgevat als een deskundigenadvies. 

 

Het bezwaarschrift is behandeld door de commissie Bezwaarschriften op 5 oktober 2021. De Commissie heeft 

GS gevraagd om nogmaals te onderzoeken of er sprake is van een aantasting van leefomgeving van de Zwarte 

specht. 

 

Bij brief van 12 november 2021 hebben GS aangegeven dat zij zullen onderzoeken of de ecologische 

voorschriften, welke zijn opgenomen in de aan de Camping De Haeghehorst verleende Nbw 1998-vergunning 

van 24 juni 2016, bijstelling behoeven. 

 

GS hebben, naar aanleiding van dit verzoek, op 11 april 2022 een reactie aan de Commissie gestuurd.  In deze 

reactie staat vermeld dat er, naar hun oordeel, geen redenen zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren. Deze 

reactie is naar bezwaarde gestuurd om hierop te reageren. Mevrouw Nauta heeft hierop, namens bezwaarde 

gereageerd, bij brief van 5 mei 2022. 

 

Nadat de Commissie de reacties van beide partijen heeft ontvangen, is vergunninghouder hiervan op de 

hoogte gesteld en verzocht om binnen twee weken te reageren. Vergunninghouder heeft aangegeven niet de 

behoefte te hebben om te reageren. 

 

 

 
3. De bezwaren 

Bezwaarde is het niet eens met het besluit.  Bezwaarde voert hiertoe samengevat het volgende aan: 

1. De heer  J.J. Schröder van de stichting Valouwe Natuur heeft op verzoek van bezwaarde een 

onderzoek verricht. De conclusie van de stichting is dat zowel de uitbreiding van de camping als 

de mitigatie niet volgens de letter en de geest van de aanvraag, de verleende Nbw-vergunning en 

het door Afdeling behandelde beroep hebben plaatsgevonden. Dit dient te leiden tot een 

herbeoordeling van de vergunning, een beperking van het feitelijke gebruik van het 

uitbreidingsgebied en (op zijn minst) tot een nadere omschrijving en naleving van mitigerende 

maatregelen. 

2. Uit onderzoeken, dan wel stukken die aan de vergunning ten grondslag liggen, blijkt onder meer 

daar: 
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– Op het uitbreidingsterrein met name in het zomerseizoen campinggasten komen te staan. In  

onze reactie op de zienwijze en het onderzoek stikstofdepositie waarin staat dat camping De 

Haeghehorst weliswaar het gehele jaar geopend is, maar het gebruik van de uitbreidingslocatie in 

de periode april tot en met oktober zal liggen. 

– buiten de zomer (alleen) de plaatsen rondom de voorzieningen zouden worden bezet, niet die in 

het uitbreidingsterrein. De bezetting van het uitbreidingsterrein zou hierdoor in een groot deel 

van het jaar velen malen minder zijn dan in de zomer, zie hiervoor de Nbw-vergunning, bladzijde 

3, 1e alien, en onze reactie op de zienswijze. 

3. Het feit dat het uitbreidingsterrein jaarrond gebruikt kan worden heeft niet alleen gevolgen voor 

de mate waarin het leef- en foerageergebied van de zwarte specht wordt aangetast: het heeft ook 

gevolgen voor (onder meer) de aannames die in onderzoeksrapporten en Nbw-vergunning 

gedaan zijn ten aanzien van bijvoorbeeld stikstofdepositie en geluid. 

4. Uit de ingediende zienswijzen blijken meer strijdigheden. Er is geen uitvoering gegeven aan 

mitigerende maatregelen. 

5. Bezwaarde verzoekt om intrekking/wijziging van de Nbw-vergunning omdat de feitelijke situatie 

ingrijpend afwijkt / is gaan afwijken van de beoordeelde situatie. 

 

Het bezwaarschrift is behandeld door de Commissie op 5 oktober 2021. Het geschil spitst zich toe op de vraag 

of het leefgebied van de Zwarte specht wordt aangetast. De Commissie heeft GS gevraagd om nogmaals te 

onderzoeken of er sprake is van een aantasting van leefomgeving van de Zwarte specht. 

Bij brief van 12 november 2021 hebben GS aangegeven dat zij zullen onderzoeken of de ecologische 

voorschriften, welke zijn opgenomen in de aan de Camping De Haeghehorst verleende natuurvergunning van 

24 juni 2016, bijstelling behoeven. 

GS hebben, naar aanleiding van het verzoek van de Commissie, op 11 april 2022 een reactie aan de Commissie 

gestuurd.  In deze reactie staat vermeld dat er, naar hun oordeel, geen redenen zijn om aanvullend onderzoek 

uit te voeren. Deze reactie is naar bezwaarde gestuurd om hierop te reageren. Mevrouw Nauta heeft hierop, 

namens bezwaarde gereageerd, bij brief van 5 mei 2022. 

Nadat de Commissie de reacties van beide partijen heeft ontvangen, is vergunninghouder hiervan op de 

hoogte gesteld en verzocht om binnen twee weken te reageren. Vergunninghouder heeft aangegeven niet de 

behoefte te hebben om te reageren. 

 

4. Inhoudelijke overwegingen 

 
1. Toetsingskader 

De relevante wettelijke bepalingen zijn opgenomen in de bijlage 1 bij dit advies. 

 
2. Beoordeling van het bestreden besluit 

Gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 oktober 20203, moet 

bij heroverweging in bezwaar van een weigering van een verzoek om handhaving eerst beoordeeld worden of 

het handhavingsverzoek ten tijde van het bestreden besluit rechtmatig is geweigerd. Vervolgens moet 

                                                                 

3 ECLI:NL:RVS:2020:2571 
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beoordeeld worden of in het licht van de ontwikkelingen sindsdien een bevoegdheid of plicht tot handhaving 

is ontstaan.  

De eerste vraag die ter beoordeling voorligt, is of GS in het bestreden besluit op juiste gronden hebben 

besloten om het verzoek om handhaving af te wijzen.  

GS hebben hun besluit tot afwijzing van het verzoek om handhaving als volgt gemotiveerd. 

´Aangegeven wordt dat uit het onderzoek van GS niet blijkt dat er sprake is van een overtreding van een 

wettelijk voorschrift. In de verleende vergunning zijn voorschriften opgenomen in het kader van de 

mitigerende maatregelen voor de Zwarte specht. Uit het verzoek om handhaving blijkt niet dat een van de 

voorschriften wordt overtreden, zodat niet kan worden gesteld dat de draagkracht van het Natura-2000 

gebied ’Veluwe’ voor de Zwarte specht wordt aangetast. Er zijn reeds controles uitgevoerd waaruit gebleken 
is dat voldaan wordt aan de gestelde voorschriften.´  

De Commissie heeft aan de hand van de stukken, het verhandelde tijdens de zitting en de correspondentie van 

na de hoorzitting, niet de zekerheid verkregen dat er geen sprake is van een overtreding van de 

vergunningvoorschriften. Het ligt op de weg van GS om hierover volstrekte duidelijkheid te bieden. 

De Commissie merkt op dat als ‘algemeen uitgangspunt’, ten aanzien van handhaving, uit de jurisprudentie4 

volgt dat, gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, in geval van overtreding van een 

wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of dwangsom 

op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik zal moeten maken. Slechts onder bijzondere 

omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien 

concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding 

tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien5. Ook 

(andere) algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het gelijkheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel, kunnen in de weg staan aan handhaving.6 

De Commissie zal hieronder kort ingaan op de genoemde gronden van bezwaar. 

 

De Commissie merkt op dat bezwaarde een rapport heeft overgelegd van een deskundige, de heer J.J. 

Schröder, ten aanzien van de situatie ter plaatse. De conclusie van deze deskundige is dat zowel de uitbreiding 

van de camping als de mitigatie niet volgens de letter en de geest van de aanvraag, de verleende Nbw 1998-

vergunning en het door Afdeling behandelde beroep, hebben plaatsgevonden. GS hebben hier in het 

verweerschrift op gereageerd. GS geven aan dat niet geconstateerd is dat de betreffende chalets daadwerkelijk 

worden gebruikt in het kader van permanente bewoning. Er zijn geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt 

dat er sprake is van permanente bewoning. Het gaat om een feitelijke constatering niet om wat in theorie 

mogelijk zou zijn. 

 

 

 

                                                                 

4.Onder andere Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State ECLI:NL:RVS:2019:1752 

5 ECLI:NL:RVS:2019:2747 

6 ECLI:NL:RVS:2021:1407 
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Naar aanleiding van wat besproken is tijdens de hoorzitting van de Commissie op 5 oktober 2021, heeft de 

Commissie aan GS verzocht om, ter plaatse aanvullend ecologisch onderzoek uit te voeren, om op die wijze te 

kunnen beoordelen of GS op juiste gronden besloten hebben om het verzoek om handhaving van bezwaarde af 

te wijzen.  

 

GS hebben hierop gereageerd bij brief van 11 april 2022. GS zijn, onder verwijzing naar het Ontwerp 

Recreatiezoneringsplan Veluwe, van oordeel dat handhavend optreden jegens de camping De Haeghehorst op 

grond van de Wnb niet aan de orde is. GS merken het volgende op: 

 

‘Onder verwijzing naar het recreatiezoneringsplan Veluwe zijn wij van oordeel dat handhavend optreden 

jegens de camping De Haeghehorst op grond van de Wet natuurbescherming niet aan de orde is. Voor 

bijstelling of wijziging van de aan de vergunning verbonden voorschriften bestaat evenmin aanleiding. De 

volgende toelichting is hiervoor van belang. Doelstelling van het Recreatiezoneringsplan heeft voor het 

natuurgebied Veluwe als doel nader te concretiseren hoe tussen de activiteit dagrecreatie en voor de Veluwe 

te realiseren instandhoudingsdoelen een optimale balans tot stand kan worden gebracht. Hiervoor bestaat 

aanleiding nu dagrecreatie en de te realiseren instandhoudingsdoelen van de Veluwe niet hand in hand 

gaan. In dit opzicht vormt dit plan ook een uitwerking van het vastgestelde beheerplan Veluwe.  

Aan de hand van de bij dit plan behorende recreatiezoneringskaart wordt in beeld gebracht waar meer 

ruimte is voor recreatie en op welke plekken de natuur extra rust en ruimte nodig heeft. Hierdoor werkt de 

kaart als een sturingsinstrument. Verschillende in de Veluwe gelegen plekken zijn voorzien van een 

ruimtelijke zonering variërend van zone A tot en met zone D. Zone A wordt gekenmerkt door intensief 

recreatief gebruik terwijl Zone D wordt gekenmerkt door ongerepte natuur. In en nabij zone A gelegen 

bestaande dagrecreatie kan worden voortgezet terwijl in zone D dagrecreatie zoveel mogelijk moet worden 

vermeden. Van belang is dat de ecologische onderbouwing, op grond waarvan deze kaart tot stand is 

gekomen, zeven verstoringsgevoelige vogelsoorten en hun leefgebied als basis heeft genomen. Voor elk van 

deze zeven soorten bezit het recreatiezoneringsplan specifieke overzichtskaarten waarin voor die soorten 

staat aangegeven welke delen van de Veluwe wel of niet geschikt leefgebied is. Deze kaarten weerspiegelen 

derhalve voor deze soorten hoe een optimale recreatiezonering zou moeten uitzien. Gelet op deze sturende 

werking kan de recreatiezoneringskaart voor de activiteit dagrecreatie als toetsingskader functioneren in 

het kader van Wet natuurbescherming gerelateerde vergunning- en handhavingsprocedures. Dit kader kan 

ook analoog worden toegepast op recreatieve activiteiten zoals de aan de orde zijnde Camping 

‘Haeghehorst”. 
 

Wij zien, gelet de ligging van Camping “Haeghehorst” en de op grond van het recreatiezoneringsplan 
toegekende geringe ecologische functie, geen aanleiding ons primair besluit in zoverre te herroepen. Dat 

betekent dat geen ecologische noodzaak bestaat jegens de Camping “Haeghehorst” handhavend op te treden 
en of de bij de vergunning behorende voorschriften moeten worden gewijzigd. Dat door de uitbreiding van 

de Camping, zoals de Stichting stelt, mogelijkerwijs (secundair) leefgebied voor de zwarte specht verloren is 

gegaan, maakt dat niet anders. Op grond van het recreatiezoneringsplan zal dit (potentieel) verlies aan 

leefgebied niet leiden tot een significant negatief effect noch bedreigt deze uitbreiding de verwezenlijking 

van het voor deze soort geldende instandhoudingsdoel. 
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Wij kwalificeren het recreatiezoneringsplan in deze zaak als aanvullende motivering op oorspronkelijk 

besluit op het handhavingsverzoek van de Stichting. In dit zin wordt het bezwaarschrift ten aanzien van de 

in primaire besluitvorming op genomen motivering gegrond geacht doch blijft de weigering tot het treffen 

van bestuursrechtelijke handhavende maatregelen jegens de Camping “Haeghehorst” in stand.’ 
 

De Commissie heeft kennis genomen van alle ingebrachte reacties. Na bestudering van deze documenten is de 

Commissie van oordeel dat GS in hun reactie op het bezwaarschrift onvoldoende zorgvuldig onderzoek 

hebben gedaan naar hetgeen door bezwaarde naar voren is gebracht. 

 

Ten aanzien van de motivering merkt de Commissie op dat GS in de nadere reactie niet zijn ingegaan op 

hetgeen in het rapport van de heer Schroder naar voren is gebracht. Voort merkt de Commissie op dat de 

verwijzing van GS naar het Recreatiezoneringsplan, ter onderbouwing van het standpunt, onvoldoende is als 

motivering waar het gaat of gehandeld wordt in afwijking van een Nbw-vergunning. De Commissie is van 

mening dat dit Recreatiezoneringsplan niet op ecologisch onderzoek gebaseerd is en niet ziet op 

verblijfsrecreatie jaarrond. Het recreatiezoneringsplan biedt aldus onvoldoende onderbouwing ten aanzien 

van hetgeen in bezwaar is aangevoerd en hetgeen in het door bezwaarde overgelegde contra rapport van de 

heer Schröder wordt gesteld. Het is onduidelijk of de feitelijk aangebrachte wijzigingen op de camping en het 

gebruik van het terrein wel of niet in strijd zijn met de wet en de verleende vergunning. 

De Commissie merkt hierbij op dat in het Plan van Aanpak Recreatiezonering Veluwe onder punt 2.2 

aangegeven wordt dat dit plan niet van toepassing op verblijfsrecreatie. 

‘Recreatiezonering gaat over de geleiding van de diverse vormen van dagrecreatie op de Veluwe. Dus niet 

over verblijfsrecreatie in vakantieparken, (natuur) campings, hotels etc. Voor vakantieparken loopt het 

spoor van Vitale Vakantieparken binnen de Veluweagenda.’ 
 

De Commissie is dan ook van oordeel dat GS, met inachtneming van dit advies, aanvullend ecologisch 

onderzoek uit had moeten voeren om op die wijze te kunnen beoordelen of er sprake is van een aantasting van 

de leefomgeving van de zwarte specht zoals aangegeven in het bezwaarschrift en of er sprake is van een 

overtreding waartegen handhavend moet worden opgetreden.  

 

Conclusie 

De Commissie komt tot de conclusie dat GS opnieuw moeten onderzoeken of er sprake is van een aantasting 

van de leefomgeving van de Zwarte specht zoals is vermeld in de reactie van de heer Schröder van juni 2021. 

Nadat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, kunnen GS in de beslissing op bezwaar een aanvullende 

motivering opnemen ten aanzien van het bestreden besluit.  

 

 

 

 

     

 

voorzitter      secretaris 
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 Bijlage 1. Wettelijk kader  
 

 Artikel 122 Provinciewet 

1. Het provinciebestuur is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang. 

2. De bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang wordt uitgeoefend door 

gedeputeerde staten, indien de last dient tot handhaving van regels welke het provinciebestuur 

uitvoert. 

3. De bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang wordt uitgeoefend door de 

commissaris van de Koning, indien de last dient tot handhaving van regels welke hij uitvoert. 

4. Een bestuurscommissie waaraan bevoegdheden van provinciale staten of gedeputeerde staten 

zijn overgedragen, bezit de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang en de 

bevoegdheid tot het geven van een machtiging tot binnentreden van een woning slechts indien 

ook die bevoegdheid uitdrukkelijk is overgedragen. 
 
  

Artikel 2.7 Wet natuurbescherming  

1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 

van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 

projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast 

indien is voldaan aan artikel 2.8. 

2. Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet 

direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar 

afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 

voor een Natura 2000-gebied. 

3.       Gedeputeerde staten verlenen een vergunning als bedoeld in het tweede lid uitsluitend indien is 

          voldaan aan artikel 2.8. 

Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op projecten ten aanzien waarvan 

bij of krachtens enige wettelijke bepaling een besluit is vereist, indien bij of krachtens die wet is 

bepaald dat dat besluit uitsluitend wordt vastgesteld indien is voldaan aan artikel 2.8. 

 

 Artikel 5.4 Wet natuurbescherming 

1. Een bij of krachtens deze wet verleende vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of 

gewijzigd indien: 

a.de houder van een vergunning, onderscheidenlijk ontheffing in strijd handelt met de 

hem verleende vergunning, onderscheidenlijk ontheffing of de daaraan verbonden 

voorschriften of beperkingen; 

b.de gegevens op grond waarvan de vergunning, onderscheidenlijk ontheffing is verleend 

zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat, waren de juiste gegevens bekend 

geweest, een andere beslissing zou zijn genomen; 

c.de vergunning, onderscheidenlijk ontheffing in strijd met wettelijke voorschriften is 

verleend, of 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01/0#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.8
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d.de omstandigheden sedert het tijdstip waarop de vergunning, 

onderscheidenlijk ontheffing is verleend zodanig zijn gewijzigd, dat deze niet, 

niet zonder beperkingen of voorwaarden, of onder andere beperkingen of 

voorwaarden zou zijn verleend, indien deze omstandigheden op het tijdstip 

waarop de vergunning, onderscheidenlijk ontheffing is verleend zouden hebben 

bestaan. 

2. Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, wordt in elk geval ingetrokken of 

gewijzigd indien dat nodig is ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn. 
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