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Aan het college van B en W van de gemeente Ermelo 
Postbus 500 
3850 AM Ermelo 
 
 
Datum:  25 januari 2023      
Onderwerp: Zienswijze m.b.t. de ontwerpbesluit realiseren zorggebouw Haspel 123a Ermelo 
  

 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van de publicatie in het Gemeenteblad 2022 van 21-12-2022 nr. 571003 met 
betrekking tot het ontwerpbesluit realiseren zorggebouw met 10 zorgappartementen aan de Haspel 
123a in Ermelo, treft u bijgaand onze zienswijze aan. 
 
Wij hebben kennisgenomen van het ontwerpbesluit met de bijlagen en zijn van mening dat de voor-
genomen plannen een goede ontwikkeling zijn voor genoemd perceel en de omgeving in het bijzonder. 
In het plangebied is een vervolgfunctie gezocht die mede is gericht op verbinding van de natuurge-
bieden met een recreatieve inslag. De groene landschappelijke inrichting past bij de omliggende 
natuurgebieden. Het feit dat aan de noordwestzijde een openbaar, recreatief bos c.q. klompenpad 
wordt aangelegd dat de zuidelijk en noordelijk gelegen delen van de Veluwe met elkaar verbindt, is 
een goede zaak. Daarnaast wordt een thee- en pluktuin gerealiseerd waarvan het onderhoud onderdeel 
is van de woon-zorginstelling en de dagbesteding. Ook is het mogelijk dat voorbijgangers (fietsers en 
voetgangers) er een kop koffie met gebak kunnen nuttigen (dat ook weer onderdeel uitmaakt van de 
dagbesteding). Met deze groene inrichting wordt een groene kwaliteitsimpuls aan het plangebied en 
omgeving gegeven die goed aansluit bij de kern-kwaliteiten van het nationaal landschap, en sluit ook 
aan de gebiedsvisie van het recreatiecluster Strokel en Tonsel. 
Kortom: een ruimtelijke ontwikkeling in het gebied die wij van harte ondersteunen. 
 
Wij hebben slechts één punt om toe te voegen aan het ontwerp besluit. 
 
Ter zekerstelling van deze groene landschappelijke inrichting stellen wij voor om in het ontwerp 
besluit toe te voegen een zogenaamde voorwaardelijke verplichting vergelijkbaar aan soortgelijke 
verplichtingen die opgenomen zijn/worden in andere omgevingsvergunningen en/of bestemmings-
plannen. Zie ook het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 (tot welk gebied Haspel 123a behoort) 
waarin bij nieuwbouw heel veel van dergelijke voorwaardelijke verplichtingen zijn opgenomen met 
betrekking tot de zekerstelling van de landschappelijke inrichting. 
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Wij denken dan bijvoorbeeld aan de volgende tekst: 
 
Voorwaardelijke verplichting 
Het gebruik of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken op Haspel 123a is slechts toegestaan 
indien de landschappelijke inrichting van de direct aansluitende gronden wordt gerealiseerd 
a. overeenkomstig het landschappelijke inrichtings- en erfbeplantingsplan en hoofdstuk 2.2 van de 
Ruimtelijke onderbouwing van Haspel 123a; 
b. binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning; 
c. de landschappelijke inrichting duurzaam in stand wordt gehouden. 
 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de Stichting WRBT, 
 
 
 
 
 
R.A. Koolmees,       M.J. van der Ploeg, 
secretaris       voorzitter 


