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Geachte gemeenteraad, 
 
Naar aanleiding van de publicatie in het Gemeenteblad van 21-12-2022 nr. 558384 met betrekking 
tot het ontwerp bestemmingsplan Haspel 99 - 129 treft u hierbij onze zienswijze aan. 
 
Wij benoemen in onze zienswijze de vragen/opmerkingen/kanttekeningen die wij hebben bij de ver-
schillende documenten die onderdeel zijn van het ontwerp bestemmingsplan. Wij beginnen met de 
Toelichting, daarna de Regels en vervolgens de verschillende bijlagen. 
 
Zienswijze bij de Toelichting 
 
Blz. 11 onder 2.2 
Bij Haspel 99 – 101 staat in de tekst van de Toelichting dat er sprake is van een loods op de asfaltplaats 
ten behoeve van het inpandig opslaan van pallets. Op de Verbeelding (kaart) is er op die plaats sprake 
van inpandige houtverwerking en is de inpandige opslag van pallets op het andere deel van het terrein 
gesitueerd. In de Laddertoets (bijlage 3 blz.6 bovenaan) wordt daarentegen gesproken over een 
‘overkapping’ ten behoeve van de palletopslag. 
Vraag 1: 
a. Wat is nu de bedoeling, zoals het in te Toelichting staat of op de Verbeelding? En past u de kaart 
en/of de toelichting en of de teksten in de bijlage dienovereenkomstig aan? 
b. Is het zo dat er een nieuwe loods komt ten behoeve van de palletopslag op de asfaltplaat en dat de 
overige bebouwing op het terrein (Haspel 101) blijft staan? Zo ja hoe moeten we dan de zinsnede 
lezen in het collegebesluit van 25 november 2022 dat er sprake is van 2 grote nieuwe bouwwerken? 
En is er sprake van een dichte loods of een overkapping? 
 
Verder wordt hier ten aanzien van Haspel 123a genoemd dat er voor deze locatie een omgevings-
vergunning is verleend voor de realisatie van 10 woon-zorgappartementen en dat in het concept be-
stemmingsplan de locatie conform de verleende omgevingsvergunning wordt overgenomen. Nog los 
van het feit dat de vergunning nog niet is verleend, omdat de concept omgevingsvergunning voor 
Haspel 123a op hetzelfde moment ter inzage is gelegd als dit ontwerp bestemmingsplan, is er op nr. 
123a wel van meer sprake dan alleen maar sec 10 woon-zorgappartementen. 
 

http://www.wrbt.nl/
mailto:info@wrbt.nl


 

Zienswijze Stichting WRBT m.b.t. ontwerp bestemmingsplan Haspel 99 – 129, pagina 2 van 18 

Volgens de concept omgevingsvergunning komen er woon-zorgappartementen gericht op het begeleid 
wonen van mensen met een gedragsstoornis én uit dagbesteding op locatie van die bewoners zelf1.  
De dagbesteding richt zich op handwerkzaamheden in de werkplaats, onderhoud van de groene 
inrichting van het terrein en werkzaamheden in de boomgaard, moes-, pluk- en theetuin. In het 
plangebied is een vervolgfunctie gezocht die mede is gericht op verbinding van de natuurgebieden en 
op een recreatieve inslag. Het terrein krijgt een groene landschappelijke inrichting dat past bij de 
omliggende natuurgebieden. Ook wordt aan de noordwestzijde een openbaar, recreatief bos c.q. 
klompenpad aangelegd dat de zuidelijk en noordelijk gelegen delen van de Veluwe met elkaar 
verbindt. Daarnaast wordt de 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). 
Deze groene kwaliteitsimpuls sluit goed aan bij de kern-kwaliteiten van het nationaal landschap en is 
nodig voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Tevens draagt het ten aanzien van de 
onderdelen dagrecreatie bij aan de gebiedsvisie van het recreatiecluster Strokel en Tonsel. 
 
Kortom: een ruimtelijke ontwikkeling in het gebied die wij van harte ondersteunen. 
  
Vervolgens zien wij echter dat u er in uw Principebesluit Herontwikkeling Haspelstrook van 8 
februari 2022 voor kiest om akkoord te gaan met de woningbouw ideeën van de initiatiefnemers op 
de Haspel 123a, 125, en 127 – 129. Voor wat betreft het Haspel 123A-deel gaan die echter voor een 
belangrijk deel in tegen de door uw geschetste ontwikkeling in de concept omgevingsvergunning die 
gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan Haspel 99 – 129 ter inzage zijn gelegd (beiden op 21 
december 2022). De groene kwaliteitsimpuls die nodig is voor de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied én voor de dagbesteding van de cliënten van de woon-zorgappartementen 
wordt geamputeerd uit de plannen en daarvoor in de plaats kiest u voor de woningbouw van 13 
woningen (7 + 6 sociale huur). 
Wij vragen ons af wat de ratio is van uw handelwijze en wat de waarde is van uw overheidsregie op 
de ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied? Het lijkt er ons inziens op dat er sprake is van een 
strategische zekerstelling van het eigen belang van een initiatiefnemer die vervolgens persoonlijke 
economische voordelen aan het opstapelen is en daarbij geen overheid tegenkomt die expliciete zorg 
draagt voor het algemeen belang en een ‘goede ruimtelijke ordening’ in het gebied, maar in plaats 
daarvan weer een ‘geitenpaadje’ organiseert ten koste van de natuur en uitsluitend mee-beweegt met 
de wensen van initiatiefnemers. 
Vraag 2: 
a. Waarom is deze kwaliteitsvolle inrichting van het gebied niet een-op-een overgenomen in het ont-
werp bestemmingsplan en wordt ‘de groene kwaliteitsimpuls’ ingeruild voor bebouwing met ver-
dichting en verstening als gevolg en voor een woon-zorgfunctie die ontdaan wordt van zijn dag-
bestedingsmogelijkheden? 
b. Bent u het met ons eens dat het dagbestedingsaspect inclusief de daarmee samenhangende groene 
kwaliteitsimpuls en inrichting van het gebied onlosmakelijk verbonden zijn met het woon-zorg aspect 
op die locatie en zo nee, wat is het gevolg voor de zorgcliënten qua dagbesteding? 
c. Heeft u overwogen om de geplande 13 (!) woningen niet over te nemen op perceel Haspel 123A ter 
wille van het oorspronkelijke ontwerp met de groene kwaliteitsimpuls? Zo ja, wat waren dan de 
argumenten om dat uiteindelijk toch niet te doen? Zo nee, waarom niet? 
d. Heeft u uit ruimtelijke - én uit groene kwaliteitsaspecten overwogen om de sociale huurwoningen 
niet op nummer 123a te laten ontwikkelen maar juist op nr. 125 of verhoudingsgewijs te verdelen 
tussen de nr’s 127 en 129? 
 

 
1Zie pagina 8 – 10 in Ruimtelijke onderbouwing Haspel 123A, Herbestemming & hergebruik, Lycens, projectnummer 2018-0453, 8-

4-2022. Dit stuk is onderdeel van de separaat ter inzage liggende ontwerp-omgevingsvergunning Haspel 123A m.b.t. de woon-
zorgappartementen. 
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e. Bent u het overigens met ons eens dat deze wijze van besluitvorming waarbij ten aanzien van één 
perceel (Haspel 123a) er tegelijkertijd 2 verschillende plannen met contraire onderbouwingen ter 
inspraak zijn aangeboden waardoor overzicht en samenhang ontbreekt en waardoor besluiten 
genomen worden die op de middellange en langere termijn juist weer tot problemen (lees: een nieuw 
langlopend dossier) kunnen leiden? Ergo dat het verstandiger is om lopende vergunning-trajecten te 
staken, van subplannen een integraal plan te maken en daarvoor een samenhangende 
bestemmingsplan- en omgevingsvergunningprocedure te doorlopen?   
 
Blz. 12 kaartje 
Afbeelding 2.2 komt niet overeen met de Verbeelding. Daarnaast wordt genoemd dat de zgn. recrea-
tieve routes worden doorgetrokken in het gebied richting het bos- en grondgebied van Harderwijk). 
Volgens de Verbeelding (nieuwe kaartje) is er géén sprake meer van een doorgaande verbinding naar 
het bosgebied van Harderwijk. Dat is er overigens in de huidige situatie ook niet. Sterker nog, tijdens 
een gesprek met de projectleider is door haar toegezegd dat er ook geen doorsteek mogelijkheden 
komen. Het zou zelfs met hekken fysiek worden afgesloten. 
Vraag 3: 
a. Kan afbeelding 2 worden aangepast aan de Verbeelding? 
b. Waar wordt geregeld dat er geen sprake meer is van doorsteek mogelijkheden van de woningen en 
het woongebied naar het bosgebied daarachter? 
c. Hoe wordt dat geborgd? 
 
Blz. 16 Ladder voor duurzame verstedelijking 
Zie onze zienswijze op de Laddertoets bij Bijlage 3, zowel ten aanzien van de behoefte-toets als het 
aspect dat er in de regio wél kavels van voldoende omvang beschikbaar zijn voor het huidige bedrijf. 
 
Blz. 20 onder Solitaire bedrijvigheid 
In verschillende beleidsvisies is de Haspelstrook juist niet aangemerkt als locatie voor bedrijvigheid 
en is om die reden ook bewust niet opgenomen in het Regionale Programma Werklocaties (2019). Er 
werd zelfs vanuit gegaan dat de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kon worden door te voorkomen dat 
bestaande bedrijvigheid geïsoleerd gevestigd is, wordt of blijft. 
Vestiging van bedrijvigheid kan volgens de Omgevingsverordening Gelderland 2022 uitsluitend 
onder bepaalde voorwaarden (art. 2.12). In de laatste versie (juli 2022) van de Omgevingsverordening 
Gelderland is het artikel overigens vernummerd en ook redactioneel gewijzigd. 
Wij geven voor de volledigheid het gewijzigde artikel hier weer. 

Artikel 5.59 
Lid 1 
Een omgevingsplan kan in het buitengebied een bedrijfsmatige activiteit toelaten, tenzij die activiteit naar 
huidige planologische inzichten thuishoort op een bedrijventerrein. 
 
Lid 2 
In afwijking van het eerste lid kan een omgevingsplan een nieuwe bedrijfsmatige activiteit in het buitengebied 
toelaten als: 
a. sprake is van functieverandering; of 
b. die ontwikkeling past binnen de in het regionaal programma werklocaties gemaakte afspraken over solitaire 
bedrijvigheid. 
Lid 3 
Een omgevingsplan kan in het buitengebied uitbreiding van solitaire bedrijvigheid die leidt tot bedrijfsbe-
bouwing groter dan 1.000 vierkante meter en 
waarbij de uitbreiding zelf groter is dan 250 vierkante meter bedrijfsbebouwing toelaten als in de toelichting 
bij het omgevingsplan wordt: 
a. gemotiveerd dat de uitbreiding past in regionale functieveranderingsafspraken of het regionaal programma 
werklocaties; of 
b. aangetoond dat: 
1. de uitbreiding qua aard en schaal past bij de omgeving; 
2. verplaatsing naar een bedrijventerrein niet wenselijk is; en 
3. de uitbreiding een maatbestemming krijgt 
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Lid 2 geeft aan dat het verbod van lid 1 niet geldt als er sprake is van functieverandering van een 
bestaand bedrijf of als de ontwikkeling past binnen de afspraken over solitaire bedrijvigheid in het 
Regionale Programma Werklocaties (RPW). 
Vraag 4: Het eerste aspect van lid 2 is niet aan de orde dus kunt u ons aangeven wanneer en waar 
die afspraken zijn gemaakt in het RPW en op welke wijze die afspraken openbaar gemaakt zijn en 
hoe deze ken- en toetsbaar zijn voor burgers/belanghebbenden? 
 
Artikel 5.59 lid 3 geeft onder b verder aan dat voor uitbreiding aangetoond wordt dat deze qua aard 
en schaal moet passen bij de omgeving en dat de uitbreiding een maatbestemming krijgt. 
Daarover het volgende. 
Voor wat betreft het maximum bebouwingspercentage van perceel Haspel 101 en 105 wordt voor-
gesteld om 70% van de 2 bouwvlakken van ca. 18.500 m2 = ca. 13.000 m2 mogelijk te maken. In het 
vigerende bestemmingsplan is het bouwvlak ca. 6500 m2 en daarvan kan formeel 50% worden 
bebouwd. Dat is dus ca. 3250 m2. In de planvorming wordt dus uitgegaan van een uitbreiding van 
het bebouwingspercentage van ca. 400 % in m2! 
Ook de nok- en goothoogte is aanzienlijk hoger dan in de huidige situatie. Bij de palletfabriek is ten 
aanzien van de nieuwbouw een maximale bouwhoogte respectievelijk goothoogte van 11 en 9 mtr. 
voorzien. Niet aangetoond is waarom deze hoogtes noodzakelijk zijn. De huidige nok- en goot-hoogte 
van de bebouwing bij de palletfabriek is volgens het vigerende bestemmingsplan 8/4,5 mtr. 
In de vigerende bestemming is 1 bouwblok mogelijk van ca. 20.000 m3 en in de nieuwe situatie 2 
bouwblokken van ca. 65.000 m3, samen ca. 130.000 m3. Ruim 600 % meer in m3 dan in de huidige 
situatie! 
 
Op geen enkele wijze wordt aangetoond en/of beargumenteerd waarom deze oppervlaktes en hoogtes 
noodzakelijk zijn. 
 
M.a.w. indien de gewenste oppervlakte en hoogte worden gerealiseerd is er sprake van twee massieve 
“superstructuren” in het boslandschap dat als geheel op een enorme wijze detoneert met de omgeving 
waar recreëren en wonen in het groen en direct gelegen naast Natura2000-gebied, centraal staat. In 
dit gebied zijn de natuurwaarden unieke kwaliteiten en dié horen de functies en ge-
bruiksmogelijkheden te bepalen.    
  
Rho Adviseurs geeft in een eerder advies met betrekking tot de Haspelstrook aan de gemeente Ermelo 
het volgende aan2. “In de Structuurvisie Ermelo 2025 is de projectlocatie Haspelstrook aangemerkt 
als ‘Ecologische hoofdstructuur / Natura 2000 gebied’. Ermelo heeft ruimtelijke kwaliteiten: bos, 
heide en omliggend buitengebied worden hoog gewaardeerd. Opgave hierbij is om zorgvuldig met 
deze kwaliteiten om te gaan en verrommeling tegen te gaan. Natuurregels dwingen soms strikte 
afwegingen af. Behoefte bestaat aan een goed ruimtelijk raamwerk dat kwaliteiten behoudt en kansen 
benut. 
Op basis van de visiekaart in de Structuurvisie wordt de Haspelstrook niet aangemerkt als ‘werk-
locatie’.” De locatie waar de palletfabriek ligt, is zelfs geheel groen ingetekend in de Structuurvisie. 
Rho geeft daarbij eveneens aan dat in het kader van de Omgevingsverordening Gelderland nieuwe 
ontwikkelingen in de Haspelstrook dienen bij te dragen aan de kernkwaliteiten van het Nationaal 
Landschap. Bestemmingen die de kernkwaliteiten (kunnen) aantasten, zijn alleen mogelijk als er 
sprake is van redenen van groot openbaar belang, zoals de menselijke gezondheid, de openbare 
veiligheid, werkgelegenheid, het ontstaan van voor het milieu wezenlijk gunstigere effecten of andere 
grote maatschappelijke opgaven. 
De ontplooiing van nieuwe activiteiten moet een bijdrage leveren aan de landschapskwaliteit3. 
Daarnaast is er in het Tonselseveld geen enkel bouwwerk met deze voorgenomen oppervlakte en 
hoogte en alle omringende bebouwing aan de Haspel is ook veel lager. De aard en schaal van deze 

 
2Uit Ruimtelijk-economisch advies van Rho adviseurs voor leefruimte aan gemeente Ermelo 6 augustus 2019, Quickscan Laddertoets 

Haspelstrook i.h.k.v. Haalbaarheidsstudie verplaatsing bedrijvigheid. 
3Zie noot 1 blz. 6. 
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enorme uitbreiding past ons inziens helemaal niet in de omgeving en dient veel kleinschaliger en 
ingetogener plaats te vinden! Geen verdozing van het landschap! Van een ‘goede ruimtelijke ordening’ 
is geen enkele sprake. 
 
En hoe rijmt u dit verder met het provinciale vereiste dat solitaire bedrijven buiten bedrijven-terreinen 
van zodanige omvang en vormgeving dienen te zijn dat zij qua aard en schaal moeten passen bij en 
in de omgeving? Temeer daar ook het college van B en W. van Ermelo bij monde van de portefeuille-
houder in een publicatie in de Stentor van 8 mei 2021 nog gezegd heeft dat “een vergunning slechts 
onder voorwaarden bespreekbaar is. Eerst afbraak van illegale gebouwen en dan kan het 
bestemmingsplan mogelijk wat worden opgerekt”. “Mogelijk wat kan worden opgerekt” is heel wat 
anders dan 400% uitbreiding qua m2 en 600% uitbreiding qua m3! Dit interview is als 
bijlage 1 bij deze zienswijze gevoegd. 
Op 17 februari 2022 heeft een afvaardiging van het bestuur van WRBT gesproken met toenmalig 
wethouder L. Klappe. Tijdens dat overleg is door wethouder Klappe gesteld dat er geen uitbreiding 
en geen overslag zal worden toegestaan. Sec de vergunde eigen productie mag worden afgevoerd, 
waarmee ook de verkeersoverlast geminimaliseerd wordt. Ook in de toekomst zou geen enkele uit-
breiding worden toegestaan. 
Deze beschouwing leidt tot de volgende vraag. 
Vraag 5: 
a. Waaruit blijkt dat er sprake is van een uitbreiding die qua aard en schaal past in de omgeving en 
dat er sprake is van een maatbestemming plus dat door de uitbreiding een bijdrage wordt geleverd 
aan de landschapskwaliteit? 
b. Welke criteria en uitgangspunten heeft u daarbij gehanteerd en waar zijn deze op gebaseerd? 
c. Wij vinden verder dat de nieuwbouwhoogte en goothoogte aangepast dient te worden naar een 
aanvaardbaar niveau dat aansluit bij de huidige hoogte van de bedrijfsgebouwen aan de Haspel 101 
dus 8/4,5 mtr. Dat past alsdan in het boslandschap én de omgeving en is conform de huidige situatie. 
d. Waarom bent u voorbijgegaan aan de expliciete vraag van WRBT (van sept. 2021) om het bedrijf 
een uitbreidingsmogelijkheid te geven van maximaal 100% (2 x het vigerende bouwvlak) en geeft u 
geen argumenten waarom u om daaraan voorbij bent gegaan? 
e. Waarom gaat u voorbij aan toezeggingen van de verantwoordelijk wethouder in het vorige college 
die geen enkele uitbreiding zou toestaan. 
 
Blz. 21 onder Toetsing 
De genoemde groene bufferzones rondom het bedrijf komen niet overeen met de maten zoals in de 
Verbeelding staan. Wij gaan er daarbij van uit dat de maten in de Verbeelding de bedoeling zijn. 
Vraag 6: S.v.p. de teksten aanpassen aan de kaart. 
 
Blz. 25 Toetsing plangebied naar groene woonlocatie 
Er is gekozen voor de bouw van 24 woningen in het dure segment en 6 sociale huurwoningen. 
In het kaartmateriaal (de Verbeelding) is de individuele maatvoering van de percelen niet inzichtelijk 
gemaakt. Ook de maatvoering van de bouwvlakken ontbreekt. 
Vraag 7: Kunt u in het algemeen aangeven hoeveel m2 het gemiddelde perceel en het gemiddelde 
bouwvlak is? 
 
Vanuit de Stichting WRBT hebben wij gepleit (zie bijlage 2 ) voor een lagere woningdichtheid omdat 
dat beter zou aansluiten bij het ruimtelijke karakter van het gebied en de huidige woonbebouwing. 
Daarbij komt ook dat u bij het vaststellen van het BP Tonselseveld 2014 op andere plekken ook 
bebouwing met grotere percelen heeft bestemd, bv. aan de Eendenparkweg 25 en 27. Destijds werd 
aangegeven dat de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten en de nabijheid van Natura2000-
gebied de bouwmogelijkheden beperkten in het gebied. De eigenaren werden daarom ook beperkt in 
de bouw van het aantal woningen. 
Vraag 8: Kunt u aangeven waarom u uit oogpunt van gelijke behandeling niet bent uitgegaan van 
een restrictiever aantal woningen en indien u de huidige situatie handhaaft, betekent dat dan dat 

https://wrbt.nl/wp-content/uploads/Stentor-artikel-08052021.jpg
https://wrbt.nl/wp-content/uploads/Inzet-WRBT-project-Haspelstrook-24092021.pdf
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andere eigenaren van gronden in het Tonselseveld desgewenst alsnog het aantal woningen kunnen 
uitbreiden op hun percelen vergelijkbaar met de mogelijke woningbouw per ha. in de Haspelstrook? 
 
M.b.t. de 6 sociale huurwoningen: Er staan 6 sociale huurwoningen gepland op het perceel Haspel 
123A. Daarvoor lijkt een bouwoppervlakte gereserveerd te worden van ca. 86 m2 met gelijke bouw- 
en goothoogte als de woningen. 
Vraag 9: Kunt u toelichten hoe dit fysiek mogelijk is/wordt? Worden dit huurwoningen met een 
oppervlakte van ca. 43 m2? 
 
Blz. 26 Toetsing sociale woningbouw 
Feitelijk is het zo dat er netto 30 woningen in het plangebied komen. De 10-zorgappartementen volgen 
een ander vergunningtraject. Over 6 woon-zorgappartementen zijn al in een eerder stadium afspraken 
gemaakt en die vallen qua zorgbestemming hier niet onder. 
Van die 30 woningen zijn er 6 sociale huur (20 %). De overige woningen betreffen dus 80 % van het 
totaal (volgens staatje op blz. 26). Terecht wordt vastgesteld dat er niet voldaan wordt aan de geldende 
percentages v.w.b. de verevening. 
Vraag 10: Wat is de bijdrage die de eigenaren gaan leveren aan het gemeentelijke verevenings-fonds? 
 
Blz. 28 Visie Klimaatadaptatie 
Vraag 11: 
a. Op welke wijze worden de afspraken geborgd die in hoofdstuk 3.3.7 Visie klimaatadaptatie en in 
bijlage 5 worden genoemd bij de nadere uitwerking en feitelijke realisering en vergunningverlening 
van de woningen en uitbreiding van de bedrijvigheid? 
b. Wij stellen voor dat beter en effectiever te regelen via een “voorwaardelijke verplichting” ten 
aanzien van de bouw- en inrichtingseisen vergelijkbaar met eisen conform het Ruimtelijk raamwerk 
Haspelstrook ten aanzien van de landschappelijke inpassing. 
 
Blz. 34 onder 4.1.4 
Hier wordt vermeld dat aan de Haspel 101 de palletfabriek is gevestigd met bijbehorende bedrijfs-
woning (enkelvoud). 
Vraag 12: Volgens onze informatie (Bp Tonselseveld 1987) zijn zowel Haspel 99 als Haspel 101 be-
drijfswoningen ten behoeve van de palletfabriek. Kunt u dit bevestigen en zo niet, wanneer en bij welk 
besluit is dat dan gewijzigd? 
 
Blz. 35 1e alinea e.v. 
Ook hier wordt gesproken over een nieuwe loods voor het inpandig opslaan van pallets op het 
oostelijke gedeelte van de bedrijfsbestemming. De Verbeelding spreekt van een andere situatie. 
Vraag 13: Wat is juist de kaart of de toelichting? 
 
Er wordt in deze alinea verder gesproken over het afschermen van geluid vanaf de nieuwe loods 
richting de bebouwing. 
Vraag 14: Op welke wijze wordt geborgd dat er een adequate geluidsafscherming is voor zowel de 
loodsen voor de opslag van pallets als voor de loodsen ten behoeve van de houtbewerking en over 
hoeveel dB geluidslast hebben we het maximaal? 
In de Regels van het bestemmingsplan wordt daarover niets geregeld. Wij zijn voorstander om dat 
wél te gaan doen. 
Vraag 15: Bent u daartoe bereid en zo ja, hoe gaat u dat dan doen? 
 
Blz. 35 Pluimveehouderij 
Er wordt gesproken over het feit dat de bestemming pluimveehouderij grotendeels vervangen wordt 
door een woonbestemming en bedrijf of groenbestemming. 
Vraag 16: Wordt hiermee gedoeld op de percelen Haspel 105, 125 en 127 – 129 en “waar slaat het 
woord ‘grotendeels”op? 
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Blz. 40 Toekomstige situatie 
Er wordt gesproken over het legaliseren van de palletfabriek en een groenwal rondom het bedrijfs-
perceel en een loods. Dat is niet juist. De palletfabriek was al bestemd in het Bp Tonselseveld 1987 
en wordt dus niet gelegaliseerd. Wel het illegale gebruik van een aantal opstallen, de asfaltplaat en 
het gebruik van Haspel 105 waar kennelijk de loods wordt gebouwd (i.t.t. de Verbeelding waar de 
loods op Haspel 101 wordt gebouwd). Er is ook geen sprake van een groenwal, maar van de 
bestemming bos en groen. Het woord groenwal komt niet voor als begrip in de Regels. 
Vraag 17: Wilt u precies omschrijven wat nu de bedoeling is en wat wordt er gedaan met de bestaande 
groenwal die op perceel Haspel 99 ligt? 
 
Blz. 41 Bodem 
Er is een milieuhygiënisch vooronderzoek plus een verkennend onderzoek naar asbest en puin in de 
bodem uitgevoerd (bijlage 10 en 11). Daaruit blijkt dat er mogelijk belemmeringen (Asbest, PFAS, 
PAK’s en Pcb's) bestaan voor de bestemmingswijziging en voorgenomen bouwplannen. Het onder-
zoeksbureau spreekt over gebruiksbeperkingen en mogelijke gezondheidsrisico’s. Er wordt daarom 
verder bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de percelen Haspel 125 en 127 - 129. 
Deze randvoorwaardelijke onderzoeken zijn nog niet beschikbaar terwijl het ontwerp bestemmings-
plan wel al voor de inspraak is vrijgegeven. 
Vraag 18: Wij willen graag in de gelegenheid gesteld worden om onze schriftelijke zienswijze kenbaar 
te maken zodra deze gegevens wél beschikbaar zijn en wel voorafgaand aan het agenderen van de 
plannen bij de gemeenteraad. Wilt u ons daarvoor een alsdan een redelijke termijn stellen van 
minimaal 4 weken? 
 
Opvallend is overigens dat op Haspel 99 – 105 geen bodemonderzoek plaatsvindt terwijl die be-
stemming ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan fors gewijzigd wordt. De stelconplaten 
en het asfalt zijn daar door de eigenaar buiten de vigerende bouwvlakken op eigen initiatief en zonder 
vergunning neergelegd. Door aan de vigerende bestemming (agrarisch-pluimvee en tuin) in het 
ontwerp bestemmingsplan een andere bestemming (bedrijf) te geven, is vergelijkbaar met de percelen 
Haspel 125 en 129, een bodemonderzoek een wettelijk vereiste. 
Vraag 19: Bent u het met ons eens dat óók hier bodemonderzoek nodig is, denk daarbij ook aan 
onderzoek naar teerhoudend asfalt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u daar dan ons een redelijk 
termijn stellen (zie vraag 18)? 
 
De concept-omgevingsvergunning voor Haspel 123A (o.a. 10 woon-zorgappartementen) volgt een 
aparte procedure. Ten behoeve van deze omgevingsvergunning Haspel 123A is een bodem- en 
asbestonderzoek uitgevoerd4. In de conclusies en aanbevelingen van hoofdstuk 12.2 (blz. 45) van dat 
onderzoek wordt onomwonden gezegd dat “Indien men voornemens is om het huidige gebruik te 
wijzigen naar woonbestemming, dan is sanering van de aangetoonde asbestverontreiniging 
noodzakelijk”. 
 
 
Vraag 20: Indien de woningbouw op de locatie Haspel 123a doorgaat, gaat u dan zorg laten dragen 
dat de initiatiefnemer(s) deze asbestsanering adequaat uitvoeren? Zo ja hoe gaat u dat doen? Zo nee, 
waarom niet? 
 
Blz. 44 Ecologie 
In bijlage 8 staat dat de voorgenomen werkzaamheden naar verwachting geen negatieve effecten 
hebben op beschermde planten, vogels, amfibieën, vissen en ongewervelden. Tevens wordt vast-
gesteld dat de voorgenomen werkzaamheden mogelijk wél negatieve effecten hebben op grond-
gebonden zoogdieren, verblijfplaatsen van vleermuizen en reptielen. Een nader ecologisch onderzoek 

 
4Uit ontwerp omgevingswetvergunning m.b.t. Haspel 123a, Verkennend en nader asbest grondonderzoek van 2 juli 2017. 
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wordt noodzakelijk geacht (zie hoofdstuk 6 van bijlage 8). Tevens wordt geadviseerd een aanvullende 
stikstofberekening te laten uitvoeren. 
In de Toelichting worden deze conclusies wat diffuus omschreven dan wel deels weggelaten en wordt 
er sec gesproken over een ontheffing aanvragen m.b.t. de mogelijke effecten van de grondgebonden 
zoogdieren etc. 
Vraag 21: Begrijpen we het goed dat er geen nader ecologisch onderzoek en aanvullende stikstof-
berekeningen (conform de conclusies in hoofdstuk 6 van bijlage 8) worden uitgevoerd, in afwijking 
van de vereisten vanuit de Wet natuurbescherming? Zo ja, waarom wordt dan van het deskundigen-
advies afgeweken? 
 
Wij zijn van oordeel dat deze randvoorwaardelijke onderzoeken wél van belang zijn bij de besluit-
vorming over het ontwerp bestemmingsplan. Zij zijn thans nog niet beschikbaar terwijl het ontwerp 
bestemmingsplan wel alvast voor de inspraak is vrijgegeven. 
Vraag 22: Wij verzoeken u deze onderzoeken (een nader ecologisch en stikstof onderzoek) wél te laten 
uitvoeren en willen graag in de gelegenheid gesteld worden om onze schriftelijke zienswijze op deze 
onderzoeken kenbaar te maken zodra deze gegevens beschikbaar zijn. En uiteraard voorafgaand aan 
het agenderen van de plannen bij de gemeenteraad. Wilt u ons daarvoor dan een redelijke termijn 
stellen van minimaal 4 weken? 
 
Blz. 47 Externe veiligheid 
In dit hoofdstuk wordt niet gesproken de brandveiligheid van de palletfabriek met hout- en pallet-
opslag. Bij de tijdelijke gedoogsituatie van de palletopslag op de asfaltplaat in de periode 2012 – 2014 
stelde de brandweer nadrukkelijke brandveiligheidseisen qua minimale bluscapaciteit, bluspunten 
rondom de opslag en de maximale opstelling van pallets in m2. Daarover treffen we nu niets aan. 
Vraag 23: 
a. Wordt in de nieuwe situatie de brandveiligheid bij de palletfabriek op zijn merites beoordeeld? Zo 
ja hoe en waar wordt dat geregeld en inzichtelijk gemaakt voor de omwonenden/omgeving? 
b. Is er (al) een risicoanalyse conform NEN 6079 & addenda opgesteld voor de inpandige opslag en 
zijn de maatregelen (denk aan toevoer extra bluswater ten opzichte van hetgeen nu aanwezig is) die 
hieruit voortkomen realiseerbaar? 
 
Blz. 54 1e alinea 
Onder het kopje Gemotoriseerd verkeer (op blz. 53) wordt gesproken over het feit dat de Strokel 
overgaat in de Korhoenlaan en eindigt op de Ceintuurbaan. Dat is t.a.v. gemotoriseerd verkeer onjuist. 
Vanuit de Strokel bezien is de Korhoenlaan afgesloten en uitsluitend bedoeld voor 
bestemmingsverkeer richting Korhoenlaan. Gemotoriseerd verkeer van de Haspel gaat via de Strokel 
naar de Eendenparkweg en vervolgens naar de Harderwijkerweg. 
Vraag 24: Wilt u dit aanpassen? 
 
 



 

Zienswijze Stichting WRBT m.b.t. ontwerp bestemmingsplan Haspel 99 – 129, pagina 9 van 18 

Blz. 56 Tabel 4.4 
In het staatje in tabel 4.4 wordt onderscheid gemaakt t.a.v. de verkeersgeneratie van het plangebied 
in de toekomstige situatie tussen de weekdagintensiteit per etmaal en de werkdagintensiteit per etmaal. 
Om de effecten voor de omgeving in brede zin te beschouwen is het ons inziens raadzaam om te 
rekenen met het werkdaggemiddelde omdat dit een realistische en feitelijke weergave is van het effect 
op werkdagen. Het feit dat het op zaterdag en zondag minder is, is evident maar doet niets af aan de 
realiteit op de overige dagen van de week. 
Vraag 25: Bent u bereid om bij de te verwachten verkeerstoedeling in hoofdstuk 4.12.5 deze werk-
dagintensiteit op te nemen in plaats van de weekdagintensiteit en dat tevens te verwerken in de weg-
vakintensiteit (tabel 4.5). 
 
In tabel 4.4 wordt bij de palletfabriek uitgegaan van 10.000 m2 bruto-vloeroppervlakte en de daarbij 
behorende kencijfers etc. Dit is te weinig. Op basis van de Verbeelding zijn er nl. 2 bouwvlakken, één 
van ca. 9000 m2 en één van ca. 9500 m2. Samen ca. 18.500 m2. Daarvan mag 70% bebouwd worden, 
is dus ca. 13.000 m2. 
Vraag 26: Volgens ons moet van dat maximale getal worden uitgegaan voor wat betreft de kencijfers, 
de verkeersgeneratie (weekdag-  en werkdagintensiteit) en moeten de getallen dien-overeenkomstig 
worden aangepast. Bent u dat met ons eens? Zo nee, waarom niet? 
 
Blz. 58. 
In het staatje 4.2 wordt uitgegaan van een verkeerstoedeling via het Ganzenveld. Deze weg is echter 
verboden voor vrachtverkeer. 
Vraag 27: Is in de verkeerstoedeling rekening gehouden met dit verbod? Zo nee, wilt u dan de cijfers 
daarop aanpassen? 
 
Blz. 63 1e alinea tekst 
Volgens ons is hét grote knelpunt in het Tonselseveld ten aanzien van de verkeersafhandeling het 
noordelijk gedeelte van de Eendenparkweg. Door hier met percentages te werken wordt aan de ge-
voelde en door de Stichting WRBT gemeten realiteit geen recht gedaan. Als met aantallen wordt 
gewerkt dan ziet iedereen wat er feitelijk gebeurd. De tekst wordt dan als volgt: “Hierbij bedraagt het 
extra aandeel middelzwaar verkeer (bakwagens, kleine autobussen en grote bestelauto's al dan niet 
met aanhanger) 112,5 stuks en het aandeel zwaar verkeer (gelede vrachtwagens) 31 stuks per etmaal. 
De Eendenparkweg heeft een rijbaanbreedte van circa 4,5 meter, wat betekent dat personenauto’s 
elkaar stapvoets kunnen passeren en het middelzwaar en zwaar verkeer moet uitwijken naar de berm”. 
Vraag 28: Wilt u dit aanpassen in de tekst? 
 
Blz. 68 onder kopje Bedrijf 
In de 2e alinea wordt melding gemaakt van de bedrijven die niet zijn toegestaan. Achter Bevi-
bedrijven hoort een punt te staan en het woord ‘uitgesloten’ dient geschrapt te worden. Anders klopt 
de zin niet. 
Vraag 29: Wilt u dit aanpassen in de tekst? 
 
Blz. 69 Grond exploitatie 
Er wordt gesproken over het afsluiten van een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers om 
het kostenverhaal te verzekeren. 
Vraag 30: 
a. Is er sprake van een aparte anterieure overeenkomst m.b.t. de bestemmingsplan aanpassing van 
de Palletfabriek en een aparte overeenkomst m.b.t. de bestemmingsplan aanpassing ten aanzien van 
de woningbouw? 
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b. Zijn m.b.t. de woningbouw de 3 individuele eigenaren naar rato van hun eigendomsverhouding de 
initiatiefnemers en dus persoonlijk verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van 
de overeenkomst? 
c. Zo nee, welke juridische rechtsvorm is er dan gekozen? En hoe is de eigendomsverhouding en dus 
aansprakelijkheid daarin geregeld? 
d. Zijn deze anterieure overeenkomsten openbaar en zo nee waarom niet? 
e. Naar het zich laat aanzien zullen er toch verkeersaanpassingen moeten worden getroffen om de 
effecten van het extra verkeer t.a.v. de verkeersveiligheid op bepaalde wegen te optimaliseren. Heeft 
u overwogen om de kosten daarvan via het instrument baatbelasting te verhalen op de initiatief- 
nemers? Zo nee, waarom laat u de Ermelose burger dan opdraaien voor deze kosten terwijl de 
initiatiefnemers goedkope agrarische grond kunnen transformeren naar dure woningbouw- en 
bedrijfsgrond? 
 
Zienswijze bij de Regels 
 
Artikel 1.9 
Vraag 32: in de omschrijving van bedrijfsgebouw ook de term loods opnemen. 
 
Artikel 3.1 
Op basis van ervaringen uit het verleden en ter voorkoming van onduidelijkheden verzoeken wij de 
omschrijving van het artikel aan te passen 
Vraag 33: Punt c als volgt aanpassen: inpandige opslag van alle producten van de pallet- en tim-
merfabriek zoals bv. kratten, kisten, houten - en kunststof pallets en boxen, logistieke – en export 
verpakkingen inclusief alle halfproducten en afvalstoffen. 
Punt d: in aanvulling op sub a, b en c is de op- en overslag van alle (halffabricaten van de) be-
drijfsmiddelen ten behoeve van het productieproces en het bewerken van deze producten uitsluitend 
in gebouwen toegestaan. 
 
Artikel 3.2.1 
Opvallend is dat 5 bedrijfswoningen (Haspel 99, 101, 125, 127 en 129) in het ontwerpbestemmings-
plan met één pennenstreek worden gewijzigd in reguliere woonbestemmingen zonder dat daarvan de 
noodzaak verder wordt toegelicht. Aan de Eendenparkweg staan ook diverse bedrijfswoningen die 
niet zijn omgezet naar wonen toen de daarachter gelegen bedrijven zijn afgesplitst. De wijziging ten 
aanzien van Haspel 99 en 101 is in ieder geval helemaal niet logisch en ook niet wenselijk. Dat zijn 
de bedrijfswoningen die horen bij de pallet- en timmerfabriek. Die dienen te worden gehandhaafd. 
Vraag 34: 
a. Als er al redenen zijn om de bestemming van die woningen te wijzigen, vragen wij om dat wel met 
redenen te omkleden en als expliciet beslispunt aan te geven. 
b. Stel dat voor het opheffen van de huidige bedrijfsbestemmingen wordt gekozen dan is het vanzelf-
sprekend om in het artikel de tekst zodanig aan te passen dat op de voor ‘Bedrijf’ aangewezen gron-
den etc. het woord bedrijfswoningen wordt geschrapt. 
 
Artikel 3.2.2 
Vraag 35: Ter verduidelijking hier toevoegen dat als de term ‘gebouwen’ wordt gebezigd dat ook 
bedoeld wordt ‘loodsen’. Want het is de bedoeling dat er geen losse gebouwen op de bouwvlakken 
staan maar 1 loods per bouwvlak. Dan is het o.i. verstandig om het ook zo op te schrijven. 
 
Artikel 3.2.3 
Vraag 36: Als ervoor gekozen wordt de status van de huidige bedrijfswoningen te wijzigen dan kan 
dit artikel worden geschrapt. Want daar is dan geen noodzaak meer voor. 
 
Artikel 3.3.1 
Vraag 37: Artikel 3.3.1 lid f. als volgt te herformuleren: f. De productie van producten als in 3.1 
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genoemd, mits niet inpandig uitgevoerd. 
 
Artikel 3.3.2 
In hoofdstuk 3 van het Ruimtelijk raamwerk Haspelstrook zijn ten aanzien van de Palletfabriek geen 
specifieke eisen opgenomen anders dan de bosstroken aan 2 zijden en de groenfunctie aan de grens 
met Haspel 121. Om te voorkomen dat er minimale boompjes worden gepland die pas over 25 – 50 
jaar (op de droge zandgrond) enige volume hebben vinden wij dat er een serieus beplantingsplan moet 
komen waarin met naam en toenaam wordt genoemd welke bomen en struiken met stamdiameter etc. 
worden aangeplant en die zowel zomers als winters zorgen voor een groene buffer (zoals ook als 
expliciete randvoorwaarde is aangegeven in de Principebesluit Herontwikkeling Haspelstrook van 8 
februari 2022). 
Dit Beplantingsplan ontbreekt overigens ook ten aanzien van de woningbouw. M.a.w. ook daar s.v.p. 
opnemen. 
Vraag 38: 
a) Bent u bereid om als randvoorwaarde een concreet beplantingsplan te (laten) opstellen? 
b) Een termijn van 3 jaar vinden wij overigens veel te lang. Wij stellen voor dit te wijzigen in “Binnen 
1 jaar etc.”. 
 
Nieuw artikel 3.3.3 
In het college besluit van 25 november 2022 onder Kanttekeningen artikel 3.1 staat het volgende: 
“Er zal een (deels illegale) overgangssituatie op het bedrijfsperceel zijn tussen de huidige en de 
nieuwe situatie. Het bedrijf zal in de toekomst alle opslag- en houtbewerkingsactiviteiten inpandig 
uitvoeren. Daarvoor moeten de bestaande (deels illegale) activiteiten geheel worden verplaatst. Dat 
vergt investering en voorbereidingstijd, en er zal ook tijdelijk een (illegale) overgangssituatie zijn van 
de oude naar de nieuwe situatie. In de anterieure overeenkomst zal worden geborgd dat deze 
overgangssituatie binnen een periode van twee jaar na inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
succesvol is afgerond”. 
Wij zijn geen voorstander van deze manier van regelen. Dit gaat over een publiekrechtelijke situatie 
en het heeft ook publiekrechtelijke gevolgen en dus kan dat veel beter ook publiekrechtelijk geregeld 
worden. 
Vraag 39: Wij stellen daarom voor dit niet via een privaatrechtelijke anterieure overeenkomst te 
‘regelen’ maar als een voorwaardelijke verplichting op te nemen in een nieuw artikel 3.3.3 in de 
Regels van het bestemmingsplan én adequaat & transparant  te borgen. 
Artikel 4.1 
Vraag 40: 
a) De onder 4.1. lid c, d  en g te schrappen om reden dat het onzin is om in die stroken waar de 
doelbestemming bos op ligt dagrecreatie toe te staan en bestaande fiets- en voetpaden, wegen en 
paden te handhaven. Voor zover deze er zijn (volgens ons niet) dienen ze te worden verwijderd. Het 
heeft  niet voor niets de bestemming “bos”. 
b. Lid f beter te omschrijven wat met grondwal en bos wordt bedoeld. Hoe hoog is de grondwal, welke 
beplanting moet worden aangelegd op de grondwal en welk bosbeplanting wordt aangeplant (zie ook 
onze zienswijze hiervoor bij artikel 3.3.2). Wat hier ook bij moet worden meegenomen is op welke 
wijze het beheer en de borging daarvan plaatsvindt. 
 
Artikel 4.2 
Vraag 41: Dit artikel schrappen. Dit doet zich thans niet voor en als het zich al voordoet, dient het 
geschrapt te worden. Bos is bos en daar horen geen bouwwerken, zeker niet als het dient als expliciet 
groene buffer tussen een recreatie- en/of natuurbestemming. 
 
 
Artikel 5.1 
Vraag 42: Deze bestemming doet zich alleen voor aan de zuidoostelijke zijde van de bedrijfsbestem-
ming van de palletfabriek. Daar horen geen in- en uitritten, speeltoestellen in etc. dus o.i. lid c, e, en 
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f schrappen. 
 
Artikel 6.1 
Vraag 43: 
a. lid g schrappen. Natuur is natuur. Wegen, paden en daarbij behorende verkeer en verblijfsvoor-
zieningen horen daar niet in. Die zijn daar nu ook niet en het is niet de bedoeling dat die er komen 
ook. Geen doorgangen naar het achterliggende bos. 
b. Ook voor de bestemming ‘Natuur’ dient een concreet beplantings- en inrichtingsplan te worden 
gemaakt waarbij de gewenste natuurwaarden worden benoemd en het beheer wordt geborgd. 
 
Artikel 6.3 
Vraag 44: Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde dient in een natuurbestemming geen plaats te 
zijn. Schrappen dus. 
 
Artikel 9.4.3 
Vraag 45: 
a. Zie onze zienswijze onder 3.3.2 voor wat betreft het beplantingsplan dat ook hier ontbreekt in 
tegenspraak met het Principebesluit van februari 2022. Op welke wijze gaat u aan uw eigen rand-
voorwaarde inhoud (laten) geven? 
 
Artikel 13.2 
Vraag 46: de verwijzing naar lid 28.1 moet zijn 13.1. 
 
Zienswijze bij de Kaart 
 
Woningbouw: 
Wij constateren dat er bij de nieuwe woningbouw gewerkt wordt met een maximale bouwhoogte van 
9 mtr. en maximale goothoogte van 6 mtr. Het verschil met de bestaande woningen is groot. Hierdoor 
ontstaat een beeld van een ‘dominante muur’ van huizen juist in een hoek van het Tonselseveld tegen 
het Natura2000 bosgebied aan waar die huizen juist ‘verbindend’ moeten zijn en zouden moeten 
‘opgaan’ in de natuur. 
 
De maatvoering bij de oorspronkelijke woningen in het Tonselseveld is 8/3,5 mtr en bij de recente 
nieuwbouw die mogelijk is gemaakt via het vp Tonselseveld 2017 is het 8/3 meter (zie bijvoorbeeld 
de nieuwbouw bij Eendenparkweg 25, 27 en 42).   
Vraag 47: Uit oogpunt van gelijkheid zien wij geen aanleiding om af te wijken van de maatvoering 
van nieuwbouw (én bestaande bouw) elders in het Tonselseveld. Wij stellen voor de maatvoering van 
de bouwhoogte en goothoogte te bepalen op 8/3,5 mtr waarmee er geen verschil is met andere 
nieuwbouw in het Tonselseveld en dus “gelijke monniken, gelijke kappen”. 
 
Wij zien dat op de kaart de natuurbestemming niet geheel is doorgetrokken aan beide zijden aan de 
noordoost kant van de geplande woningen. 
Vraag 48: Waarom niet? Is het niet consistenter en beter voor de natuurwaarde om dat over de gehele 
lengte te doen? Wij stellen dat in ieder geval wél voor. 
 
Palletfabriek bouw- en goothoogte en bebouwingspercentage: 
Zie vraag 5 onder de Toelichting. 
 
Zienswijze bij het Ruimtelijk raamwerk (bijlage 1) 
 
Het Ruimtelijk raamwerk is een mooie opsomming van ontwerpprincipes en referentiebeelden over 
hoe het zou kunnen worden. Het laat echter ook veel open, is indicatief en daarmee onvoldoende 
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concreet. Daarbij komt dat het kaartmateriaal niet helemaal meer klopt met de kaart die thans bij het 
ontwerp is gevoegd. 
In de Regels (art. 9.4.3) wordt aangegeven dat de nieuwe eigenaren de gronden en bouwwerken pas 
mogen gebruiken als de landschappelijke inpassing (zoals genoemd in hoofdstuk 3 van het Ruimtelijk 
Raamwerk) wordt gerealiseerd. 
Vraag 49: 
a. Gaat u het kaartmateriaal nog aanpassen aan de laatste inzichten? 
b. Op welke wijze maakt u voor de nieuwe eigenaren en dus ook voor de omgeving duidelijk wat zij 
wel of niet kunnen verwachten bij de landschappelijke inrichting van de woningen. Een concreet 
beplantingsplan kan hier ons inziens uitkomst bieden en was ook randvoorwaardelijk in het Prin-
cipebesluit van februari 2022. 
 
Zienswijze bij het Beeldkwaliteitsplan (bijlage 2) 
 
Ook in deze bijlage is het kaartmateriaal nog niet aangepast aan de laatste inzichten waardoor be-
paalde uitgangspunten niet meer aan de orde zijn zoals ‘wonen aan een recreatieve route”, “wonen 
aan een interne wandelroute” of dat er doorsteken komen (recreatieve route) richting het achter-
liggende zandpad (de Plaggenweg). De woningen liggen straks allemaal aan een ontsluitingsweg 
richting de Haspel. 
Vraag 50: 
a. Gaat u het kaartmateriaal nog aanpassen aan deze laatste inzichten? 
b. Op welke wijze en waar worden de kaders en randvoorwaarden v.w.b. de architectuur in het 
westelijk en het oostelijk gedeelte als ook de gewenste kleurschakeringen in gebruikte materialen 
getoetst en geborgd in de verdere uitwerking? 
 
Zienswijze bij de Laddertoets (bijlage 3) 
 
Dat er sprake is van een stedelijke ontwikkeling in het kader van de Ladder voor duurzame verste-
delijking behoeft geen betoog. Essentieel is de beschrijving van ‘de behoefte’ naar deze stedelijke 
ontwikkeling. In het voorliggende ontwerp wordt die behoefte beschreven vanuit het belang van de 
pallet- en timmerfabriek en wat zij graag willen. 
Op pagina 16 van de Toelichting wordt zelfs letterlijk gezegd: “de behoefte aan de ontwikkeling is 
een bedrijfsspecifieke behoefte”. Deze subjectieve behoefte is echter o.i. juridisch niet relevant in de 
behoefte-toets van de Ladder die uitgaat van een objectieve behoefte-toets. Volgens de jurisprudentie 
gaat het erom dat beoordeeld moet worden welk ruimtelijk verzorgingsgebied past bij de 
ontwikkeling waarin het bestemmingsplan (wenst te) voorzien (de uitbreiding van de palletfabriek). 
Het daarbij behorende ruimtelijk verzorgingsgebied dient zorgvuldig afgebakend te worden. 
Gelet op het feit dat de palletfabriek – naar eigen zeggen - “een allround leverancier van 
transport/exportverpakkingen is. Pallets en kisten worden onder meer geleverd aan de papier-, 
metaal-, machinebouw- en scheepsbouwindustrie en aan de voedings- en veevoederindustrie”. De 
palletfabriek heeft dus een ruimtelijk verzorgingsgebied van grote industrieën die zich in ieder geval 
buiten Ermelo en grotendeels buiten de regio Noord Veluwe en ook buiten de provincie Gelderland 
bevinden. De fabriek exporteert bijvoorbeeld ook pallets of kisten o.a. via zeetransport naar andere 
continenten op de wereld. 
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De pallet- en timmerfabriek is dus in het kader van de behoefte-toets van de Ladder geenszins 
gebonden aan Ermelo, noch aan de regio Noord Veluwe noch aan de provincie Gelderland en het 
vraag en aanbod van bedrijventerreinen dat daarbij hoort. De beschrijving van ‘de behoefte’ naar deze 
stedelijke ontwikkeling dient dus op een heel ander planniveau te worden uitgevoerd. Daaraan 
gekoppeld is vervolgens de vraag en het antwoord waar voor een bedrijf als dit, ruimte is op een 
bedrijventerrein binnen dat verzorgingsgebied en of de gekozen ruimte aan de Haspel noodzakelijk 
is. Ons inziens is er in het kader van de Laddertoets voor dit ontwerpbestemmingsplan geen enkele 
objectieve behoefte aangetoond waaruit blijkt dat de uitbreiding van dit bedrijf per se in de Haspel-
strook zou moeten worden gehuisvest.   
Tevens is het o.i. een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken om te stellen dat bij verplaatsing van 
het bedrijf gezocht moet worden naar een bedrijfsterrein met een oppervlakte van ca. 4,3 ha. 
De in het ontwerp bestemmingsplan gestelde bedrijfsomvang is netto max. ca. 1,5 ha. (2 bouwblokken 
respectievelijk van ca. 9000 en 9500 m2 die maximaal voor 70 % bebouwd mogen worden + wat 
wegen en paden). Op een echt bedrijfsterrein is er natuurlijk geen noodzaak voor groene bos-
bufferzones en groenvoorzieningen zoals in het huidige ontwerp wél moet worden voorzien omdat 
het juist niet op een echt bedrijfsterrein ligt. 
Uit uw eigen opgave blijkt overigens dat op bedrijventerreinen in de regio per direct voldoende kavels 
beschikbaar zijn met een omvang van ca. 1,5 ha voor dit bedrijf. 
Vraag 51:   
a. Bent u het met ons eens dat de behoeftetoets van de Ladder uitgaat van het onderzoek naar het 
ruimtelijke verzorgingsgebied dat past bij de aard en functie van deze pallet- en timmerfabriek. Zo ja, 
wat is dan uw conclusie mede gelet op onze opmerkingen hierboven? Zo nee, waarom niet? 
b. Bent u het met ons eens dat als gezocht zou moeten worden naar een geschikte plek op een be-
drijfsterrein en gegeven de huidige ruimtevraag in het ontwerp bestemmingsplan, een perceel grootte 
van ca. 1,5 ha voldoende is voor de palletfabriek? Zo nee, waarom niet? 
 
Zienswijze bij Ecologie (bijlage 8) 
 
Zie onze zienswijze (vraag 21 en 22) onder Toelichting bladzijde 44. 
 
Zienswijze bij Stikstof (bijlage 9) 
 
Woningbouw: 
Gesteld wordt dat ten behoeve van de woningbouw gebruik gemaakt wordt van interne saldering. Ten 
behoeve van die interne saldering moet u per eigenaar inzichtelijk maken waar het eventuele saldo 
vandaan komt. Per eigenaar omdat uitsluitend die eigenaar, eigenaar is van de (gestelde) vergunning. 
Voor perceel Haspel 125 en 127-129 heeft u dat gedaan, maar onderbouwing van de saldering van de 
eigenaar van perceel 123A ontbreekt. 
Vraag 52: 
a. Kunt u toelichten waarom die ontbreekt? 
b. Hoewel interne saldering vergunningsvrij is, moet er wel worden aangetoond wat de referentie-
situatie is. Het bevoegd gezag, gedeputeerde staten van de provincie Gelderland moet die stukken 
beoordelen en dus ook of van de juiste referentiesituatie is uitgegaan. Wanneer heeft die toetsing 
plaatsgevonden en kunt u deze overleggen inclusief de aanvraag? 
c. Ten behoeve van de stikstof emitterende activiteiten van de palletfabriek wordt extern gesaldeerd. 
Ook voor die externe saldering is volgens de geldende beleidsregels toestemming nodig van het be-
voegd gezag (GS prov. Gld.). Kunt u die toestemming overleggen inclusief de aanvraag? 
 
Bij zowel intern als extern salderen is de referentiesituatie van belang. Dat is de feitelijk aanwezige, 
planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van een bestemmingsplan. Het is opvallend 
dat in de omschrijving in de eerste alinea op blz. 3 het woord ‘aanwezige’ is weggelaten. 
 
Dit is een belangrijke omissie omdat het woord ‘aanwezige’ een belangrijk onderdeel uitmaakt van 
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het begrip referentiesituatie. 
 
Hoewel intern salderen (nog) vergunningsvrij is wordt er daarbij wel uitgegaan van de feitelijk aan-
wezige gerealiseerde capaciteit. Dat wil zeggen dat er nog steeds sprake is van een volledig opgerichte 
installatie of volledig op- en ingerichte gebouwen. De betreffende activiteit moet nog in werking én 
in overeenstemming zijn met de geldende milieuvergunning waarbij de gebouwen nog aanwezig zijn 
en zónder bouwtechnische ingrepen te gebruiken zijn in overeenstemming met de geldende 
milieuvergunning. M.a.w. dat er feitelijk sprake is van een bepaalde stikstofemitterende activiteit. Uit 
de Logtsebaan-uitspraak (ECLI:NL:RVS:221:71) volgt dat bij iedere ontwikkeling of wijziging op een 
locatie waar al een bestaande activiteit plaatsvindt, het instrument van intern salderen kan worden 
toegepast. Die (saldogevende) activiteit moet dus wel écht plaatsvinden. 
Volgens ons is dat op de percelen Haspel 123a, 125 en 127 – 129 al heel lang niet het geval. 

• Op Haspel 123a zijn er door de bestemmingswijziging in 2021 (tijdelijke vergunning voor 6 
woonzorgappartementen) alle schuren afgebroken om de sloopmeters te gebruiken bij het 
CPO project in Horst. De zgn. ‘terugbouwrechten’ die aan de sloop waren ontleend zijn juist 
aangewend om het woon-zorggebouw te realiseren. Alleen al door het feitelijk ontbreken van 
gebouwen/schuren etc. is er geen mogelijkheid meer voor aanwezige stikstofemitterende 
activiteit. In de bijlage wordt overigens ten aanzien van Haspel 123A ook niet meer gesproken 
over bestaande vergunningen. Er is de facto geen referentiesituatie. Om woningbouw daar 
tóch mogelijk te maken moet er t.b.v. nieuwe woningen op dit terrein extern worden 
gesaldeerd. 

• Op perceel Haspel 125 is ook geen sprake van een juiste referentiesituatie. Daar is weliswaar 
op 8 augustus 2013 een Natuurbeschermingswetvergunning voor verstrekt maar in de 
voorschriften van die vergunning staat dat “Indien de inrichting binnen 3 jaar (2016 dus!) 
nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet volledig is voltooid en in werking ge-
bracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning voor die onderdelen welke binnen die 
termijn niet zijn benut”. Aangezien er sinds die tijd geen vleeseenden zijn gehuisvest op dat 
perceel, is de vergunning wegens niet-gebruik inmiddels sinds 2016 vervallen. Daarnaast zou 
er ook sprake moeten zijn van feitelijk te salderen capaciteit wat inhoudt dat er sprake moet 
zijn van volledig ingerichte gebouwen waar het houden van die vleeseenden nog feitelijk 
plaatsvindt. Ook dat is al sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw niet meer het geval want toen 
zijn de stallen (grotendeels) gesloopt (zie Vooronderzoek Bodem bladzijde 4). Kortom: er kan 
voor dit perceel geen gebruik meer worden gemaakt van deze vergunning om intern te 
salderen. Er zal dus extern moeten worden gesaldeerd. 

• T.a.v. perceel Haspel 127 - 129 wordt er ook uitgegaan van geldende stikstofvergunningen. 
Volgens ons is dat hier ook niet meer het geval want sinds 2004 wordener in de stallen waar 
de eenden vroeger werden gehouden, caravans e.d. gestald. M.a.w. ook hier is geen sprake 
meer van volledig ingerichte gebouwen etc. en dus is er geen sprake van een feitelijke acti-
viteit  en dus ook niet meer van een interne salderingsmogelijkheid. Om de woningbouw hier 
mogelijk te maken zal er ook op dit perceel extern moeten worden gesaldeerd. 

 
Onze mening is dat er feitelijk een toename van de stikstofdepositie ontstaat in de situatie zoals in het 
ontwerp bestemmingsplan wordt voorgesteld in plaats van dat er sprake is van het voorgestelde 
stikstofverlagende effect. Voor de beoogde bouwactiviteiten kan alleen via externe saldering en dus 
via een provinciaal vergunningstraject, een oplossing worden gevonden. 
Vraag 53: 
a. Deelt u de mening zoals hierboven is weergegeven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze 
wordt er dan extern gesaldeerd en waar komen die “rechten” vandaan? 
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b. Voor het geval u toch van mening bent/blijft dat er sprake is van intern salderen, bent u dan voor-
nemens om ter verhoging van de rechtszekerheid voor zowel de initiatiefnemers als andere belang-
hebbenden, te bevorderen dat er een natuurvergunning wordt aangevraagd bij de provincie Gelder-
land? 
 
Palletfabriek 
Met betrekking tot de palletfabriek wordt geen inzicht gegeven in de stikstofemissie bezien vanuit de 
vigerende legale situatie (conform het BP Tonselseveld 1987), de referentiesituatie. 
Vraag 54: Wilt u deze toevoegen en ook als zodanig meenemen in de Aerius calculator? 
 
Bij de nieuwe situatie bent u t.a.v. de houtverbrandingsoven ervan uitgegaan dat er 90 ton afvalhout 
per dag wordt verstookt (zie blz. 4 van bijlage 9) o.a. ten behoeve van de verwarming van de be-
drijfsgebouwen. 
Vraag 55: 
a.  Is het juist dat niet alleen de bedrijfsgebouwen maar ook de woningen Haspel 99, Haspel 101 en 
121 worden verwarmd door de oven? 
b. Zo ja, betekent dat dan ook dat de houtoven 24/7 in bedrijf is? 
c. De houtstookoven en de shredder van het afvalhout zijn momenteel losse apparaten. Worden deze 
in de nieuwe plannen ondergebracht in een nieuw te bouwen loods? 
 
De palletfabriek verstookt volgens uw opgave 90 ton / ca. 273 m3 per dag. Dat is ca. 23.400.000 kg 
afvalhout per jaar (90 ton x 260 werkdagen). Omdat een europallet ca. 25 kg weegt, hebben we het 
hier over 936.000 pallets die hier jaarlijks als afvalhout verbrand worden. 
Vraag 56: 
a. Is dat het afvalhout van de palletfabriek zélf inclusief het hout dat door de palletfabriek van derden 
wordt ingenomen en niet meer gerepareerd kan worden en dus daar wordt verbrand? 
b. Waar is het verstookte aantal kg hout (de 90 ton) dat verbrand wordt op gestoeld en is dat ook 
getoetst en zo ja hoe? 
c. Hoeveel afvalhout (in kg) wordt verbrand dat afkomstig is van derden? 
b. Wat vindt u van het business model dat oude, niet (meer) te repareren pallets van anderen, bij de 
palletfabriek in Ermelo op 30 mtr. afstand van Natura2000 gebied worden verbrand? Kan dat niet 
door u worden tegengegaan? 
d. Wat is de maximale verbrandingscapaciteit van de verbrandingsoven en hoe wordt getoetst wat er 
jaarlijks feitelijk wordt verbrand en wat de aard is van het afval? 
e. Verder constateren wij een inconsistentie tussen de hoeveel hout die verbrand wordt en het opge-
geven ketelvermogen in de Aerius calculator. Wilt u dat verklaren? 
 
Gelet op het aantal kg verbrand hout dat hier op ca. 30 meter afstand van het Natura2000 gebied de 
lucht in gaat, zijn er ongetwijfeld wettelijke eisen die aan deze verbrandingsoven worden gesteld, ook 
qua emissie. Dit soort verbrandingsovens stoten naast NOx, ook CO2, stof, aerosolen, vluchtige 
organische stoffen (VOS) en PCDD/F’s uit. 
Vraag 57: Wat zijn, gegeven de feitelijke verbrandingscapaciteit van de houtstookoven, de wettelijke 
(emissie)eisen en hoe en wanneer wordt getoetst of aan deze (emissie)eisen wordt voldaan? 
 
De palletfabriek spreekt in haar eigen website over een filterinstallatie op haar verbrandingsoven. 
Vraag 58: Over wat voor filterinstallatie hebben zij het en zijn er wettelijke eisen ten aanzien van 
deze filterinstallatie? 
 
Aerius 
De AERIUS berekening in deze bijlage is voor ons niet navolgbaar. De samenvatting van de huidige 
situatie (de gestelde referentiesituatie) is in de projectberekening hetzelfde als de beoogde situatie. 
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Alles is op een hoop gegooid. De gestelde interne saldering (van de woningbouw) plus de gestelde 
externe saldering (van de palletfabriek) worden eenvoudig bij elkaar opgeteld. Ook wordt de stik-
stofemissie van perceel 121 (v.w.b. de paarden daar) meegenomen terwijl dat niets van doen heeft 
met het ontwerp bestemmingsplan Haspelstrook. Bij de palletfabriek is de huidige vergunde 
vigerende situatie (cd. BP Tonselseveld 1987) niet in beeld gebracht, dus er kan niet worden beoor-
deeld wat de wijziging in bestemmingsplan voor effect heeft. 
Verder wordt het effect van de verkeersgeneratie alleen benoemd bij de palletfabriek en niet van de 
woningen. Kortom het is niet te volgen, laat staan te toetsen. 
Vraag 59: Wilt u duidelijk in kaart (laten) brengen wat de stikstofoxide-(NOx) en ammoniak- 
belasting (NH3) was in de oorspronkelijke situatie (dus per perceel en (gestelde) vergunninghouder) 
en wat het is in de nieuwe situatie ook per perceel en waar in het geval van externe 
saldering (in ieder geval bij de palletfabriek en volgens ons ook ten aanzien van de 30 woningen), de 
emissierechten vandaan komen? 
 
Provinciale beleidsregels 
Vraag 60: Heeft u inmiddels kennisgenomen van de recente provinciale beleidsregels voor salderen 
van 18-11-2022? Zo ja, waarop heeft dat volgens u effect t.a.v het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan? 
 
Landelijke ontwikkelingen 
De verantwoordelijk minister voor Natuur en Stikstof heeft namens de regering een reactie gegeven 
op vragen van de TK-leden Ouwehand en De Groot over de toename van het stikstofoverschot en de 
nieuwe gerechtelijke uitspraken (zie stukken TK der Staten-Generaal nr. 2203, vergaderjaar 2021 en 
2022, zie bijlage 3). Zij gaat daarbij o.a. in op vragen met betrekking tot zgn. ‘slapende 
vergunningen’. Dat zijn vergunningen die al een tijd niet meer worden gebruikt en ook niet meer in 
gebruik kunnen worden genomen, bijvoorbeeld omdat de gebouwen er niet meer staan of dat er een 
vergunning nodig is om een activiteit weer op te kunnen starten. De minister bevestigde nogmaals 
haar uitspraak dat “Als we hele oude vergunningen gaan afstoffen en die ruimte inzetten, doen we 
niets voor de natuur, Dat noem ik de randjes opzoeken. Die tijd is voorbij”. 
Vraag 61: Bent u het daar ook mee eens? Zo nee, waarin verschilt u dan van mening met de minister 
van NenS? 
 
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 
 
 

https://wrbt.nl/wp-content/uploads/Antwoord-op-vragen-van-de-leden-Ouwehand-en-Tjeerd-de-Groot-over-de-toename-van-het-stikstofoverschot-en-nieuwe-gerechtelijke-uitspraken-die-het-huidige-stikstofbeleid-afkeuren-1.pdf
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Bijlagen: 
 
1. Het interview met wethouder L. Klappe in De Stentor van 8 mei 2021. 
2. De ‘Zienswijze en Visie’ van de Stichting WRBT ten behoeve van het ontwerp bestemmingsplan 
Haspelstrook zoals ingebracht bij de projectleider Haspelstrook op 23-9–2021. 
3. Beantwoording vragen van 23-3-2022 aan Tweede Kamer met betrekking tot salderen met zgn. 
‘slapende vergunningen’ door de minister van Natuur en Stikstof Van der Wal - Zeggelink. 
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Bijlage 1





Bijlage 2



Punten die de Stichting WRBT inbrengt en die in het algemeen belang zijn 

voor de bewoners, recreanten en de natuur in het Tonselse veld 

M.B.T. DE PALLET- EN TIMMERFABRIEK: 

Het bouwvlak huidige bestemming (bp TV 1987) wordt gehandhaafd. Dit bouwvlak is 6426 

m2 en mag binnen het vigerende bp voor 50% worden bebouwd. Er is ruimte om binnen het 

bouwvlak nog een loods te bouwen. De omgevingsvergunning daarvoor is al in 2017 

afgegeven. De 50% bouwmogelijkheid is met deze nieuwe loods in principe volledig benut. 

Onder voorwaarden vinden wij het denkbaar dat dit specifieke bouwvlak volledig wordt 

bebouwd en dan wordt overkapt. De niet vergunde gebouwen etc. achter op het terrein Haspel 

101 kunnen daar dan ruimtelijk in worden ondergebracht en alle bedrijfsactiviteiten vinden 

overdekt plaats zonder geluidhinder. 

De voorwaarden waaronder wij dit mogelijk achten zijn: 

1. De strook achter de woning op perceel Haspel 99 blijft volledig vrij + de achterzijde 

achter perceel Haspel 101. Beide stroken worden voorzien van een groene buffer (zie 

onder punt 5). 

2. Grondstoffen, bedrijfsmiddelen en pallets worden ook binnen de overdekte bestemming 

opgeslagen.  

3. De aan- en afvoer van grondstoffen/bedrijfsmiddelen/producten waaronder pallets over de 

openbare weg vindt uitsluitend plaats tussen 09:00 en 18:00 uur.  

4. Het Tonselse Veld is primair een woon- en recreatiegebied. Dat betekent dat de 

weginfrastructuur t.b.v. aan- en afvoerverkeer van de vrachtauto’s over de route 

Eendenparkweg/Strokel/Haspel/Staringlaan op een zodanige wijze dient te worden 

aangepast dat het langzame en reguliere verkeer op de eerste plaats komt. M.a.w. 

herprofilering en eenduidige weginrichting met brede fietsstroken + auto te gast regiem. 

Zie de inbreng Stichting WRBT in Mobiliteitsvisie (wordt separaat toegezonden). 

5. De gehele bedrijfsbestemming van de pallet- en timmerfabriek dient aan alle zijden te zijn 

voorzien van een groene struiken en bomenbuffer van minimaal 30 mtr breed.  

6. De activiteiten worden geschaard onder het Activiteitenbesluit en voor de omgeving 

(Natura2000 en recreatie) geldt dat die aangemerkt wordt als een gevoelig gebouw 

waarvan de gevel virtueel op de perceelgrens gesitueerd is.  

7. Met de ondernemer of zijn rechtsopvolger(s) worden openbare handhavingsafspraken 

gemaakt over het niet voldoen aan de bestemmingsplan- en brandveiligheidsvoorschriften. 

De gemeente controleert minimaal 2 maal per jaar of de vergunninghouder zich aan de 

afspraken houdt. 

De gemeente verplicht zich om deze afspraken consequent en adequaat te handhaven. 

Eventuele meldingen over het verkeersgedrag van chauffeurs van toe - en afvoerende 

vrachtwagens + het zich niet houden aan de bestemmingsplanvoorschriften kunnen 

gemeld worden bij de afd. handhaving van de gemeente die ook zorg draagt voor een 

adequate administratie van de eventuele meldingen. 

 

  



M.B.T. DE WONINGBOUW OP DE PERCELEN 123A, 125 EN 127-129:  

Wij vinden woningbouw denkbaar want dat is bij de transitie van een agrarische bestemming 

in het meest recente bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 ook op meerdere plaatsen gebeurd. 

Deze transitie is in lijn met het functieveranderingsbeleid en voorstelbaar mits daar op een 

soortgelijke manier mee om wordt gegaan als in de eerste ronde bij bijvoorbeeld de eigenaren 

van de agrarische percelen aan de Eendenparkweg 25 en 27 . Wij zien daar op perceel 

Eendenparkweg 25 (ook grenzend aan Natura2000) met een oppervlakte van 2 ha en één 

bestaande bedrijfswoning, een transitie mogelijk gemaakt naar een burgerwoning en 

uitbreidingsmogelijkheid met 3 extra woningen met bouwvlakken van ca 1000 – 1500 mtr op 

percelen van tussen de 4500 en 6000 m2. Naast perceel Eendenparkweg 27 is soortgelijk 

gehandeld. Wij vinden dat deze gedragslijn verhoudingsgewijs dan ook goed onderbouwd 

moet worden t.b.v. de percelen aan de Haspel 123A, 125 en 127 – 129. Dan is er sprake van 

een gelijke behandeling en past het ook binnen de visie van het bp Tonselse Veld. 

Een lage woningdichtheid met percelen van 5000 à 6000 m2 in dit gebied dient uitgangspunt 

te zijn. Het gebied dient een open karakter te houden want het is de verbinding met het direct 

aansluitende Natura2000 gebied De Veluwe.  

Op alle nieuw te bouwen percelen dient er sprake te zijn van een adequate landschappelijke 

inpassing (o.a. houtwallen en groensingels) en voldoende ruimte met een open verbinding 

naar het achter gelegen bosgebied.  

NB: Haspel 123A neemt een bijzondere positie in. Recentelijk (dec 2020) is een 

omgevingsvergunning (tijdelijk voor 5 jaar) voor 6 woonunits ten behoeve van ambulante 

hulpverlening verleend op dat perceel verleend. De te slopen agrarische bebouwing 

(sloopmeters) zijn al ingezet voor het CPO project aan het Rodeschuurwegje in Ermelo dus 

een eventueel te hanteren functieveranderingsbeleid is hier niet meer mogelijk.  

 

Stichting WRBT/ 23-9-2021 



Bijlage 3



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2203 

Vragen van de leden Ouwehand (PvdD) en Tjeerd de Groot (D66) aan de 
Minister voor Natuur en Stikstof over de toename van het stikstofoverschot en 
nieuwe gerechtelijke uitspraken die het huidige stikstofbeleid afkeuren 
(ingezonden 8 februari 2022). 

Antwoord van Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) 
(ontvangen 23 maart 2022). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 
2021–2022, nr. 1836. 

Vraag 1
Kunt u bevestigen dat het stikstofoverschot in de landbouw, ondanks de 
uitspraak van de Raad van State in 2019 over de PAS, in 2020 niet afgeno-
men, maar zelfs toegenomen is?1 

Antwoord 1
Het depositieoverschot is in 2020 gestegen t.o.v. 2019. Het is het beeld van 
een trend die we al sinds 2010 zien. Het stikstofoverschot naar de bodem 
(o.a. nitraat) is toegenomen onder meer door de toename in het gebruik van 
(stikstof) kunstmest. In 2020 was deze toename ongeveer 4,5 procent ten 
opzicht van 2019. Deze toename kan leiden tot meer uit- en afspoeling van 
stikstof naar het grond- en oppervlaktewater waardoor onze waterkwaliteit 
verslechtert. Dit is ook precies de reden waarom voor een integrale stiksto-
faanpak is gekozen en staat los van de uitspraak van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak Raad van State (hierna: de Raad van State) over de PAS (ABRvS 
29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603). 
De toename van het gebruik van stikstofkunstmest past niet bij de wens van 
LNV om kringlopen meer te sluiten. De Minister van LNV zet zich in om het 
gebruik van kunstmestvervangers uit dierlijke mest meer mogelijk te maken. 
Dan kan de toepassing van stikstofkunstmest afnemen. 
Daarnaast neemt het kabinet maatregelen in het kader van het 7e actiepro-
gramma Nitraatrichtlijn om te gaan voldoen aan de eisen van de Europese 
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. 

1 Centraal Bureau voor de Statistiek, 26 januari 2022, «Stikstofoverschot landbouw in 2020 iets 
toegenomen»,https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/04/stikstofoverschot-landbouw-in-2020-iets-
toegenomen
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Tussen 2010 en 2020 is de stikstof uitstoot naar de lucht (ammoniak) uit 
stallen afgenomen met name door het gebruik van emissiearmere technieken 
zoals luchtwassers. 

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat wanneer alle natuurvergunninghouders hun onge-
bruikte (latente) ruimte volledig zouden opvullen, dit nog tot jaarlijks 
30 miljoen kilo extra stikstofuitstoot zou leiden (op een jaarlijkse totale 
uitstoot van 177 miljoen kilo)?2 3 

Antwoord 2
Er wordt verwezen naar berekeningen door het Platform voor onderzoeksjour-
nalistiek Investico. Deze hebben betrekking op het verschil tussen de 
vergunde uitstoot en de daadwerkelijke uitstoot, oftewel het extrapoleren van 
de gerapporteerde uitstoot van vergunde veestallen met de 25% latente 
ruimte uit de inventarisatie onbenutte emissieruimte in vergunningen van 
veehouderijen rondom de Peelvenen. 
Bij extern salderen kan, op basis van beleidsregels en bestuurlijke afspraken 
(Kamerstuk 32 670, nr. 167) alleen gesaldeerd worden met de feitelijk 
gerealiseerde capaciteit. Dat betekent dat de niet-gerealiseerde capaciteit, die 
onderdeel uitmaakt van de latente ruimte, bij het intrekken van de vergunning 
van de saldogever komt te vervallen. Bovendien wordt 30% van de depositie 
van de saldogever afgeroomd. 
Het is de vraag of veehouderijen onbenutte latente ruimte ook daadwerkelijk 
kunnen gebruiken. In het door Investico gebruikte onderzoek wordt onder-
kend dat de latente ruimte in milieuvergunningen en -meldingen van 
veehouderijen een stabiel gegeven is. Door andere regelgeving, bijvoorbeeld 
t.a.v. dierrechten, fosfaatrechten, mestverwerking, milieuregelgeving en 
financiële en economische belemmeringen, wordt ingebruikname van latente 
ruimte al beperkt. Samen met de provincies onderzoek ik momenteel hoe 
ongewenste ingebruikname van latente ruimte in vergunningen verder kan 
worden beperkt. Ik zal uw Kamer voor de zomer hierover informeren. 

Vraag 3
Erkent u dat er ernstige twijfels bestaan onder juristen over de wettelijke 
basis voor de overdraagbaarheid van natuurvergunningen, oftewel extern 
salderen, omdat natuurvergunningen worden afgegeven en geldig zijn voor 
specifieke activiteiten op specifieke locaties?4 Hoe beoordeelt u dit? 

Antwoord 3
Nee, dat erken ik niet. Extern salderen is het op verzoek van de saldogever 
inperken of intrekken van een toestemmingsbesluit voor het ene project, 
waardoor de veroorzaakte stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen 
of leefgebieden van soorten in een Natura 2000-gebied afneemt, ten gunste 
van toestemmingverlening aan een project op een andere locatie dat 
stikstofdepositie veroorzaakt op dezelfde stikstofgevoelige habitattypen of 
leefgebieden van soorten in het gebied. 
Dit is een in de jurisprudentie toegestane vorm van mitigatie. Verwezen wordt 
naar punt 39.7 van de PAS-uitspraak waarin de Raad van State oordeelt dat 
extern salderen kan als wordt voldaan aan de voorwaarden voor extern 
salderen die eerder in de rechtspraak zijn gesteld (de Raad van State verwijst 
daarbij naar de uitspraak ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1931) 
én als uitgesloten is dat de saldoafnames waarmee extern gesaldeerd wordt, 
betrokken kunnen zijn in de stoppersruimte die in het kader van het PAS 
beschikbaar wordt of is gesteld. 
Ten opzichte van de door de Raad van State geformuleerde voorwaarden 
hebben Rijk en provincies aanvullende eisen gesteld die onder meer zijn 
opgenomen in de beleidsregels van de provincies. Er kan op grond van die 

2 De Groene Amsterdammer, 2 juni 2021, «Nieuwe vergunningsregels bieden ruimte voor meer 
stikstofuitstoot», https://www.groene.nl/artikel/nieuwe-vergunningsregels-bieden-ruimte-voor-
meer-stikstofuitstoot

3 Internetpagina van het Centraal Bureau voor de Statistiek, «Stikstofemissies naar lucht», 
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-stikstof/stikstofemissies-naar-lucht

4 Tijdschrift voor Agrarisch recht, 31 december 2021, «Stikstofrechten: gouden bergen of 
gebakken lucht?», https://denhollander.info/artikel/17018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 2



beleidsregels alleen worden gesaldeerd met ruimte binnen de feitelijk 
gerealiseerde capaciteit, waarvan vervolgens eerst nog 30% wordt afgeroomd 
waarmee niet gesaldeerd kan worden. Daaraan is in meer recente jurispru-
dentie van de Raad van State toegevoegd dat als extern salderen door de 
overheid als mitigerende maatregel wordt ingezet, de eis geldt dat de 
daaraan gekoppelde intrekking of beperking van de vergunning voor het 
saldogevende bedrijf geen maatregel is die al nodig was om behoud van de 
relevante natuurwaarden in het Natura 2000-gebied te borgen en de Natura 
2000-instandhoudingsdoelstellingen te halen (zie bijv. ABRvS 30 september 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:2318). Overigens zijn stikstofrechten geen eigendom 
(zie uitspraak van de rechtbank Den Haag van 15 juli 2020, ECLI:NL-
:RBDHA:2020:6375). 

Vraag 4
Kunt u bevestigen dat er in Wormer (Noord-Holland) stikstofruimte voor een 
appartementencomplex werd gevonden door te salderen met een natuurver-
gunning van een veevoerfabriek die al twintig jaar dicht was?5 Kunt u 
bevestigen dat Rijkswaterstaat voor de stikstofuitstoot van de verlenging van 
de A15 bij Nijmegen stikstofruimte gebruikt van een veehouder die een jaar 
eerder al naar Canada was geëmigreerd?6 

Antwoord 4
De provincie Noord-Holland heeft hier als bevoegd gezag toestemming voor 
verleend. Ik vertrouw erop dat de provincie zich aan de eigen beleidsregels 
houdt. 
Rijkswaterstaat sluit voor extern salderen alleen overeenkomsten met 
bedrijven die daadwerkelijk in bedrijf waren of konden zijn op basis van hun 
vergunning. Het uitgangspunt dat daarbij gehanteerd wordt is de vergunde 
«feitelijk gerealiseerde capaciteit». Dit is afgesproken tussen Rijk en provin-
cies (en gemeenten) en door de voormalige Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit aan de Kamer gecommuniceerd (Kamerstuk 32 670, 
nr. 167). Bij een veehouderij betekent dit dat de stallen nog aanwezig zijn op 
het moment van het sluiten van de overeenkomst. Dat is ook van toepassing 
op de ViA15. In dit geval is gehandeld binnen de geldende juridische kaders 
en beleidsafspraken. 

Vraag 5
Erkent u dat door deze oude vergunningen niet in te nemen, maar opnieuw in 
te zetten voor nieuwe stikstofuitstoot, dit bijdraagt aan de nog steeds 
toenemende stikstofuitstoot en verslechtering van natuurgebieden? 

Antwoord 5
Salderen met slapende vergunningen is op basis van de geldende beleidsre-
gels niet mogelijk. Met slapende vergunningen worden vergunningen 
bedoeld die al een tijd niet meer worden gebruikt en ook niet meer in gebruik 
genomen kunnen worden, bijvoorbeeld omdat gebouwen er niet meer staan 
of er een bouwvergunning nodig is om een activiteit weer op te kunnen 
starten. 

Vraag 6
Staat u achter uw uitspraak: «Als we hele oude vergunningen gaan afstoffen 
en die ruimte inzetten, dan doen we niks voor de natuur. Dat noem ik de 
randjes opzoeken. Die tijd is voorbij.»?7 

Antwoord 6
Ja, ik sta achter die uitspraak. 

5 NRC, 27 januari 2022, «Creatief stikstofpuzzelen: vier opmerkelijke manieren waarop overheden 
stikstofruimte creëren», https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/27/wat-je-allemaal-kunt-doen-met-
stikstofrechten-van-bedrijven-die-zijn-gestopt-a4083548

6 Het Financieele Dagblad, 19 september 2021, «Trukendoos van Rijkswaterstaat bij aanleg A15 
wekt wrevel op in Gelderland», https://fd.nl/economie/1413041/trukendoos-van-rijkswaterstaat-
bij-aanleg-a15-wekt-wrevel-op-in-gelderland-kti1ca4lHZRX

7 Trouw, 28 januari 2022, «Waarom spelen provincies een kat-en-muisspel met rechters over 
stikstof?», https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-spelen-provincies-een-kat-en-
muisspel-met-rechters-over-stikstof~b87615fc/

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 3



Vraag 7
Kunt u bevestigen dat de rechtbank Oost-Brabant in de zaak over de 
Amercentrale in Geertruidenberg heeft geoordeeld dat niet tot in het einde 
der dagen intern gesaldeerd moet kunnen worden met de latente ruimte uit 
een oude vergunning, waarbij het stelde: «zolang ongelimiteerd gebruik kan 
worden gemaakt van bestaande rechten uit het verleden is het dweilen met 
de kraan open»?8 

Antwoord 7
De rechtbank Oost-Brabant oordeelde in de uitspraak over de Amercentrale 
dat met emissieruimte die niet kan worden gebruikt zonder nieuwe toestem-
ming, en die niet passend is beoordeeld, alleen mag worden gesaldeerd als 
er genoeg daling van stikstofdepositie wordt gerealiseerd. Met deze uitspraak 
brengt de rechtbank een nuancering aan op de geldende jurisprudentie van 
de Raad van State dat gesaldeerd mag worden met toegestane emissie-
ruimte, ongeacht of die feitelijk wordt gebruikt. 

Vraag 8
Kunt u bevestigen dat ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een evaluatie 
heeft geconcludeerd dat de huidige beleidsregels voor intern en extern 
salderen niet uit kunnen sluiten dat de stikstofuitstoot toeneemt?9 

Antwoord 8
Over het algemeen volstaat het afroompercentage van 30% om feitelijke 
depositiestijging te voorkomen, omdat de latente ruimte in vergunningen 
gemiddeld 30% bedraagt. In de evaluatie van de beleidsregels concludeert 
het IPO dat in individuele gevallen (lokale) depositiestijging niet is uitgeslo-
ten, bijvoorbeeld wanneer een specifieke saldogever meer latente ruimte in 
de vergunning heeft dan 30%. Samen met de provincies onderzoek ik 
momenteel hoe ongewenste ingebruikname van latente ruimte in vergunnin-
gen kan worden beperkt. Ik zal uw Kamer voor de zomer hierover informeren. 

Vraag 9
Kunt u bevestigen dat zowel de rechtbank Noord-Nederland als de rechtbank 
Midden-Nederland besluiten voor de uitbreidingen van veehouderijen hebben 
vernietigd, omdat zij oordelen dat de effectiviteit van staltechnieken zoals 
luchtwassers en emissiearme stalvloeren onvoldoende bewezen is om de 
stikstoftoename door uitbreidingen te compenseren (middels intern salde-
ren)?10 11 Kunt u bevestigen dat de rechtbank Midden-Nederland hierbij heeft 
aangegeven: «Het is aan het kabinet en aan de wetgever om in actie te 
komen voor een oplossing die verder gaat dan een individuele rechtszaak»?12 

Antwoord 9
Dat klopt. Emissiefactoren in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) 
geven de te verwachten gemiddelde emissie per dierplaats van een staltech-
niek weer en komen tot stand op basis van beoordeling in praktijkstallen bij 
goed gebruik van die techniek. In deze uitspraken heeft de rechter geoordeeld 
dat er twijfel is of de emissiefactoren in individuele gevallen voldoende 
zekerheid geven over de werkelijke emissie van het veehouderijbedrijf in het 
kader van de Wet natuurbescherming. Door de toepassing van de Rav-
emissiefactoren bij intern salderen (d.w.z. verminderen emissie per dier en 

8 Trouw, 8 december 2022, «Rechtbank: Regels voor stikstof deugen niet», https://www.trouw.nl/
duurzaamheid-natuur/rechtbank-regels-voor-stikstof-deugen-niet~bc6c09dd/

9 Interprovinciaal Overleg, juli 2021, «Evaluatie van de provinciale Beleidsregels intern en extern 
salderen», https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/01/Evaluatie-uitvoering-beleidsregels-
in-en-extern-salderen.pdf

10 Nieuwe Oogst, 13 maart 2021, «Rechtbank vernietigt vergunning voor uitbreiding Friese 
melkveehouderij», https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/03/13/rechtbank-vernietigt-
vergunning-voor-uitbreiding-friese-melkveehouderij

11 Trouw, 22 september 2021, «Uitspraak rechtbank zet vergunningen voor nieuwe veestallen op 
de tocht», https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/uitspraak-rechtbank-zet-vergunningen-
voor-nieuwe-veestallen-op-de-tocht~b1d5ac56/

12 Rechtbank Midden-Nederland, 22 september 2021, «Rechtbank vernietigt stikstofbesluiten 
Utrechtse veehouderijen», Rechtbank vernietigt stikstofbesluiten Utrechtse veehouderijen | 
Nieuws | Rechtspraak
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toename van aantal dieren) stond volgens deze rechtbanken niet zonder meer 
vast dat geen sprake was van een toename van de ammoniakdepositie op 
een Natura 2000-gebied. Daardoor stond eveneens niet vast dat verlening van 
een vergunning niet zou kunnen leiden tot significante gevolgen voor een 
Natura 2000-gebied. 
Ik begrijp dat de rechtbanken snel meer duidelijkheid willen hebben over het 
stikstofbeleid. Daar wordt hard aan gewerkt. Er worden verschillende stappen 
gezet om ervoor te zorgen dat de benodigde stikstofreductie wordt behaald. 
Een voorbeeld is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Daarnaast 
wordt er op moment bezien hoe invulling gegeven kan worden aan de 
afspraken uit het Coalitieakkoord. Ik informeer de Kamer daarover in de 
hoofdlijnenbrief. Daarbij kijk ik uiteraard ook naar de uitspraken van de 
rechtbanken. 

Vraag 10
Kunt u bevestigen dat het Ministerie van LNV de provincies Friesland en 
Utrecht ondersteunt in hun hoger beroep tegen deze rechterlijke 
uitspraken?13 14 Zo ja, hoe vindt u deze houding te rijmen met uw eigen 
uitspraak dat «de tijd van de randjes opzoeken voorbij is»? 

Antwoord 10
De provincie Friesland heeft het hoger beroep ingetrokken. Zoals aangegeven 
in antwoorden op Kamervragen van het lid Van Campen (VVD)(Aanhangsel 
Handelingen, vergaderjaar 2021–2022, nr. 1022) ondersteun ik de provincie 
Utrecht in het hoger beroep dat bij de Raad van State is ingesteld. Daarmee 
geef ik uitvoering aan de motie van de leden Van Campen en Boswijk over 
provincies maximaal steunen in hoger beroep die uw Kamer heeft aangeno-
men. Het hoger beroep kan de duidelijkheid ten goede komen ten aanzien 
van de vraag of en zo ja onder welke voorwaarden de toepassing van de 
betreffende Rav-emissiefactoren in het kader van de Wnb mogelijk blijft. Met 
die duidelijkheid is eenieder gediend. 

Vraag 11
Deelt u het inzicht dat we hoe dan ook moeten voorkomen dat de stikstofuit-
stoot verder blijft toenemen? Zo ja, bent u bereid het intern en extern 
salderen tijdelijkon hold te zetten totdat er een lange termijnaanpak is 
vastgesteld waarmee de stikstofdoelen uit het coalitieakkoord met zekerheid 
zullen worden gehaald? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 11
Ik deel dat voorkomen moet worden dat de stikstofuitstoot verder toeneemt. 
Provincies kunnen als bevoegd gezag besluiten om intern en extern salderen 
tijdelijk on hold te zetten. De provincie Overijssel zag bijvoorbeeld aanleiding 
om daartoe over te gaan. Ik vind het niet opportuun om alle mogelijkheden 
voor salderen nu tijdelijk stop te zetten. Ik verken samen met provincies 
welke stappen we moeten zetten ten aanzien van toestemmingverlening 
inclusief intern en extern salderen. Voor de zomer informeer ik de Kamer over 
de uitkomsten hiervan. 

Vraag 12
Kunt u deze vragen één voor één en binnen de vastgestelde termijn 
beantwoorden? 

Antwoord 12
De vragen zijn één voor één beantwoord. Een zorgvuldige beantwoording 
kostte helaas meer tijd dan de reguliere termijn voor beantwoording.

13 Melkvee, 13 december 2021, «Minister verwacht begin volgend jaar uitslag onderzoek 
emissiearme stalsystemen», https://www.melkvee.nl/artikel/440171-minister-verwacht-begin-
volgend-jaar-uitslag-onderzoek-emissiearme-stalsystemen/

14 Aanpakstikstof.nl, 19 april 2021, «De rechterlijke uitspraak over het verlenen van een natuur-
vergunning tbv het wijzigen van een melkveehouderij», https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/
nieuws/2021/04/19/de-rechterlijke-uitspraak-over-het-verlenen-van-een-wnb-vergunning-tbv-
het-wijzigen-van-een-melkveehouderij
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